Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
(обн. ДВ. бр. 56 от 2002 г., изм. бр.119 и120 от 2002 г., изм. бр. 39 от 2004 г., изм. бр. 28, 39,
94, 99 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 34, 82 и 105 от 2006 г., изм. бр. 42 и 80 от 2007 г., изм., бр.
31 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Туристически дейности са:
1. туроператорската дейност:
а) за извършване на международен и вътрешен туризъм;
б) за извършване на вътрешен туризъм;
2. туристическата агентска дейност;
3. хотелиерството;
4. ресторантъорството;
5. предоставянето на допълнителни туристически услуги.”.
2. В ал. 3, т. 2 се изменя така:
„т. 2 места за настаняване – вили, семейни хотели, пансиони, хостели, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги”.
3. В чл. 3, ал. 4 се изменя така:
„(4) Според постоянното местоживеене на потребителя на туристическите услуги,
туризмът е:
1. международен туризъм, който включва:
а) входящ туризъм – туристически пътувания, извършвани от лица, които не живеят
постоянно на територията на страната;
б) изходящ туризъм – туристически пътувания от страната към друга държава.
2. вътрешен туризъм, който включва: туристически пътувания в границите на
РБългария, извършвани от лица, които постоянно живеят на територията й.”.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Според организационната форма, туризмът е:
1. организиран туризъм – извършва се чрез туроператори и туристически агенти;
2. неорганизиран туризъм – извършва се самостоятелно от туриста, без участието на
туроператори и туристически агенти.”.
§ 2. В чл. 5а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „разработва” се поставя запетая и се добавя „утвърждава”.
2. Създава се нова т. 9:
„9. организира създаването на мрежа от туристически информационни центрове в
страната и национални туристически информационни центрове в чужбина;”.
3. Досегашните т.т. 9-18 стават съответно т.т. 10-19.
§ 3. В чл. 7, ал. 5, т. 1 думата „утвърждава” се заменя с „одобрява и предлага на председателя
на Държавната агенция по туризъм за утвърждаване”.
§ 4. В чл. 10, ал. 3, т. 3 в края се добавя „и издава правилник за организацията на работа,
състава и дейността на комисията”.
§ 5. Наименованието на Раздел IV от Глава втора се изменя така: „Туристически сдружения и
туристически информационни центрове”.
§ 6. Чл. 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Туристическо сдружение е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, независимо от неговото
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наименование, създадено с цел развитие на туризма и вписано в Националния туристически
регистър.
(2)
Туристическите сдружения се създават на териториален, професионален и
продуктов принцип и могат да бъдат:
1. национални, регионални и местни;
2. браншови;
3. продуктови.
(3) Вписването в Националния туристически регистър се извършва въз основа на
заявление, подадено от лицето, с право да управлява и/или представлява сдружението или
негов упълномощен представител, към което се прилагат следните документи:
1. препис от съдебното решение за регистрация;
2. нотариално заверено копие на удостоверението за актуално състояние по
регистрацията, издадено от съда по регистрация;
3. заверено копие от дейставащия устав на сдружението;
4. списък на членовете на сдружението;
5. списък на членовете на управителния орган;
6. документ за платена такса, определена с тарифа на Министерския съвет;
7. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от
пълномощник.
(4) При необходимост председателят на Държавната агенция по туризъм може да
изисква от туристическото сдружение да представи и допълнителни документи.
(5) Председателят на Държавната агенция по туризъм в срок до 14-дни от
постъпване на заявлението извършва вписването, определя вида на сдружението, съгласно
ал. 2 и издава удостоверение за вписаните обстоятелствата или мотивирано отказва
извършването на вписването.
(6)
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§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Туристически информационен център е юридическо лице, което има право
по силата на закон да извършва стопанска дейност.
(2) Туристическите информационни центрове осъществяват своята дейност въз основа
на законите и правилата за работа, разписани в наредбата по ал. 7.
(3) Туристическите информационни центрове не могат да извършват туристическа
дейност по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба на закона.
(4) Туристическите информационни центрове се вписват в Националния туристически
регистър по заявление на лицето, управляващо центъра, към което се прилагат следните
документи:
1. препис от съдебното решение за регистрация или копие от друг документ,
удостоверяващ създаването му, съобразно правоноорганизационната му форма, заверено с
подпис и печат на заявителя;
2. справка за местоположението, оборудването и пригодността на помещението, по
образец, посочен в наредбата по ал. 3;
3. справка за персонала, по образец, посочен в наредбата по ал. 3;
4. списък на предлаганите в центъра услуги;
5. документ за платена такса, определена с тарифа на Министерския съвет.
(5) Председателят на Държавната агенция по туризъм в срок до 14-дни от
постъпване на заявлението извършва вписването и издава удостоверение за вписаните
обстоятелствата или мотивирано отказва извършването на вписването.
(6)
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(7) Организацията на дейността на туристическите информационни центрове се
урежда с наредба, приета от Министерския съвет.”.
§ 8. В чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „б” думите „Комисията по търговия и защита на потребителите” се
заменят с „Комисията за защита на потребителите”.
§ 9. В чл. 17, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 в края се добавя „или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението на Европейското
икономическо пространство”.
2. В т. 2 в края се добавя „в туризма”.
3. В т. 3 в края се добавя „в туризма”.
4. Създава се нова т. 4:
„4. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска и/или
туристическа агентска дейност може да осъществява тези функции само в една
туроператорска и/или туристическа агентска фирма.”.
5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „предварителен” се заличава.
6. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея съюзът „или” се заменя с „и”.
7. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „без лиценз/регистрация” се заменят с
„без регистрация”.
8. Създава се т. 9:
„9. е посочило вида на туроператорската дейност, която ще извършва.”.
§ 10. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) В текста думите „За вписване в регистъра лицата по чл. 17, ал. 3 подават” се
заменят с „Лицето по чл. 17, ал. 3 подава”, а след думите „видът на туристическата дейност”
се добавя „и съответната категория”.
б) В т. 1 в началото се добавя „нотариално заверено копие на”, тирето и думата
„оригинал” след „заявителя” се заличават, а в края се добавя „или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението
на Европейското икономическо пространство”.
в) Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и по ликвидация”.
г) В т. 3 в края се добавя „по образец, посочен в наредбата по чл. 17, ал. 4”;
д)В т. 5 в края се добавя „по образец, посочен в наредбата по чл. 17, ал. 4”;
е) Точка 8 се изменя така:
„8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението
заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без
регистрация и не е със зали чена регистрация за туроператорска или туристическа агентска
дейност;”.
ж) Създава се нова т. 9:
„9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез
пълномощник;”.
з) Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „по ал. 10” се заменят с „по ал. 11”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в Държавната
агенция по туризъм. Всички приложени документи трябва да бъдат заверени с подпис и
печат на заявителя.”.
3. Създава се нова ал. 7:
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„(7) Лицето по ал. 1 е длъжно да се яви за получаване на удостоверението за
регистрация най-късно до 3 месеца от датата на уведомяването му за извършената
регистрация.”.
4. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
§ 11. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а (1) Вписаните в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти лица,
които ще извършват дейност по чл. 3, ал. 2, т. 1, б. „а” получават удостоверение за
извършване на туроператорска дейност – категория А (формира, реализира и продава
туристическия продукт в страната и чужбина)
(2) Вписаните в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти лица, които ще
извършват дейност по чл. 3, ал. 2, т. 1, б. „б” получават удостоверение за извършване на
туроператорска дейност – категория В (формира, реализира и продава туристическия
продукт в страната).
(3) Категория А и В включват категория С по ал. 4.
(4) Вписаните в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти лица, които ще
извършват дейност по чл. 3, ал. 2, т. 2 получават удостоверение за извършване на
туристическа агентска дейност – категория С.
§ 12. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. Туроператор с издадено удостоверение за извършване на туроператорска
дейност – категория В, не може да извършва туроператорска дейност от категория А.
§ 13. Член 20, ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията на туроператорите и туристическите агенти се заличава със
заповед на председателя на Държавната агенция по туризъм:
1. по искане на регистрираното лице;
2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на
юридическото лице;
3. при обявяване в ликвидация или в несъстоятелност на регистрираното лице;
4. когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на
документи с невярно съдържание;
5. ако туроператорът при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно
съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
6. ако туроператорът не представи пред председателя на Държавната агенция по
туризъм сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1;
7. при повторно нарушение на изискванията на чл. 18б;
8. при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4;
9. при повторно нарушение на изискванията по чл. 27, ал. 4;
10. при повторно нарушение на изискванията по чл. 30а;
11. при повторно нарушение на изискванията по чл. 30б.
12. ако в 3-месечен срок от издаване на удостоверението за регистрация,
регистрираното лице не се яви за получаването му.
13. по мотивирано предложение на ЕКРТТА.”.
§ 14. В чл. 21, ал. 2 думите „уведомява”, „уведомлението” и „по чл. 18, ал. 10” се заменят
съответно с „подава заявление по образец”, „заявлението” и „по чл. 18, ал. 11”.
§ 15. Създава се нов чл. 22:
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„Чл. 22. (1) Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на
туроператорска и/ или туристическа агентска дейност се издава при унищожаване или
загубване първоначално издаденото удостоверение по заявление на туроператора и/или
туристическия агент, придружено с доказателства за унищожаването или загубването. За
издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 10.
(2) Издадените дубликати се отразяват в Регистъра на туроператорите и
туристическите агенти.”.
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „екскурзоводи” се заменя с „регистрирани екскурзоводи, с”.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 5 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
§ 17. В чл. 25, ал. 3 думата „собствен” се заличава”.
§ 18. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „обща цена” се добавя „и екскурзиите за деца и ученици”.
2. В чл. 4 след думите „обща цена” се добавя „и екскурзиите за деца и ученици”.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Условията и редът за извършване на детски и ученически отдих и туризъм се
уреждат с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на
образованието и науката и председателя на Държавната агенция по туризъм.”.
§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 в края се добавя „или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението на Европейското
икономическо пространство”.
б) В т. 3, съюзът „или” се заменя с „и”.
2. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Хотелиерство в стаи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по
смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.
(3) Хотелиерство в апартаменти за гости може да се извършва само след получаване
на изрично писмено съгласие от всички собственици в обекта за извършване на дейността.
(4) Съгласието по ал. 3 е принципно, без оглед на това кой има намерение да
извършва хотелиерска дейност в обекта.”.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 20. В чл. 46, т. 1 се изменя така:
„1. да предоставя туристически услуги в туристически обект, който отговаря на
изискванията за определената му категория.”.
§ 21. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) В т. 1 в началото се добавя „нотариално заверено копие на”, тирето и думата
„оригинал” след „лицето” се заличават, а в края се добавя „или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението
на Европейското икономическо пространство”.
б) Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и по ликвидация”.
в) В т. 4 в края се добавя“съгласно изискванията на наредбата по чл. 55, ал. 3;
г) Създава се т. 11:
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„11. приложените документи по т.т. 4, 6, 7 и 8 трябва да бъдат заверени с подпис и
печат от заявителя.”.
2. Създават се нови ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) За сезонните обекти заявление се подава не по-рано от 3 месеца преди датата на
отваряне на обекта.
(5) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство в стаи за гости,
апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава заявление
за категоризиране на обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3 до кмета на
съответната община.
(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат следните документи:
1. нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има
право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението
на Европейското икономическо пространство;
2. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55,
ал. 3;
3. копие от акта за собственост на обекта;
4. 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;
5. изрично писмено съгласие за извършване на дейност – хотелиерство от всички
собственици на сградата (за апартаменти за гости);
6. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от
пълномощник;
7. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.
(7) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство в стаи за гости, когато те
са част от обитаваното от него жилище, или упълномощеното от него лице към заялението за
категоризиране на обекта прилага документите по ал. 5, т. 2, 3, 5 и 6.”.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „На лицето по ал. 3” се заменят с „На
лицето по ал. 3, 4 и 6”.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите
обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е 5 години”.
§ 22. В чл. 50а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 в края се добавя „или по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението на Европейското
икономическо пространство”.
2. В т. 2 съюзът „или” се заменя с „и”.
§ 23. В чл. 50б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 в началото се добавя „нотариално заверено копие на”, тирето и думата
„оригинал” след „лицето” се заличават, а в края се добавя „или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението
на Европейското икономическо пространство”.
б) Точка 2 се изменя:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и по ликвидация”.
в) Точка 4 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на плажовете е 5
години.”.
§ 24. В чл. 50в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 в началото се добавя „нотариално заверено копие на”, тирето и думата
„оригинал” след „лицето” се заличават, а в края се добавя „или по законодателството на
друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението
на Европейското икономическо пространство”.
б) Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и по ликвидация”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на ски-пистите е 10
години.”.
§ 25. В чл. 50г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 в началото се добавя „заверено копие на”, тирето и думата „оригинал” след
„лицето” се заличават, а в края се добавя „или по законодателството на друга държава –
членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението на Европейското
икономическо пространство”.
б) Точка 2 се изменя така:
„2. декларация, че лицето не в производство по несъстоятелност и по ликвидация”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите
хижи и прилежащите към тях заведения за хранене е 5 години”.
§ 26. В чл. 51, ал. 6 думите „Зелена” се заличават.
§ 27. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 се изменят така:
„2. семейни хотели, пансиони, хостели, къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за
гости – категория „една звезда”, „две звезди” и „три звезди” и прилежащите към тях
заведения за хранене и развлечения;
3. почивни станции, бунгала и къмпинги - категория „една звезда” и „две звезди” и
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.”.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) Точка 2 се изменя така:
„2. почивни станции и вили - категория „три звезди”, „четири звезди” и „пет звезди” и
прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.”.
б) Създава се нова т. 4:
„4. самостоятелни заведения за хранене и развлечения, разположени на хидротехнически съоръжения, категория „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”
в) Досегашните т.т. 4, 5 и 6 стават съответно т.т. 5, 6 и 7.
3. В ал. 3, т. 2 се изменя така:
„2. за обектите по ал. 2, т. 1, 2, 3 - в срок до три месеца от датата на откриване на
процедура за категоризиране със заповед на председателя на Държавната агенция по
туризъм, а за обектите по ал. 2, т. 4, 5, 6 - в срок до шест месеца от датата на откриване на
процедура за категоризиране със заповед на председателя на Държавната агенция по
туризъм.”.
§ 28. В чл. 53, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава нова т. 1 :
„1. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по чл. 50, ал. 3 или по
чл. 50а;”.
2. В т. 6 думите „шестмесечен срок” се заменят с „3-месечен срок от уведомяването
за определяне на категория”.
3. Създава се т. 8:
„8. при подаване на ново заявление за категоризиране на вече категоризиран
туристически обект.”.
§ 29. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се
понижава при неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1.
(2) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 се понижава при неизпълнение
на изискванията, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
(3) При констатирани нарушения по ал. 1 и 2 от контролните органи по чл. 64б и 64в,
категоризиращият орган извършва проверка на място по констатираните в издадения акт за
установяване на административно нарушение и определя нова категория на обекта.
(4) В случай, че при проверката на място по ал. 3 се установи, че нарушенията,
посочени в акта за установяване на административно нарушение са отстранени и
туристическият обект отговаря на изискванията за определената му категория,
категоризиращият орган запазва категорията на обекта.”.
§ 30. В Глава четвърта „Условия и реда за извършване на туристически дейности” след чл. 56
се създава нов Раздел V:„Предоставяне на допълнителни туристически услуги” с чл. 56а,
56б, 56в, 56г и 56д:
„Чл. 56а. (1) Допълнителни туристически услуги могат да се предоставят от лицата,
извършващи стопанска дейност в обектите на туристическата инфраструктура, посочени в
чл. 3, ал. 3, т. 5, 6, 7, 8 и 9.
(2) Екскурзоводи, планински водачи, аниматори, ски-учители и лица, предоставящи
водни, летателни и други услуги с повишен риск за потребителя следва да притежават
съответна професионална квалификация.
(3) Условията и редът за предоставяне на допълнителни туристически услуги се
определят с наредби на Министерския съвет.
(4) С наредбите по ал. 3 се урежда възможността юридически лица с нестопанска цел
-членове на международни организации, да извършват обучение на лицата по ал. 2 и да
издават документи, които удостоверяват тяхната професионална квалификация.”.
Чл. 56б (1) Предоставянето на екскурзоводски услуги на територията на Република
България се извършва само от регистрирани по този закон лица.
(2) Регистрацията се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм в
Регистъра на екскурзоводите. Регистърът е публичен.
(3) За предоставяне на екскурзоводски услуги в регистъра се вписва лице, което има
подходящо образование, професионална и езикова квалификация, конкретизирани в
наредбата по чл. 56а, ал. 3 и получило сертификат от съответна браншова организация,
потвърждаващ професионалната и езикова квалификация на лицето.
(4) За вписване в Регистъра на екскурзоводите, лицата по ал. 3 подават заявление по
образец, посочен в наредбата по ал. 56а, ал. 3, към което прилагат:
1. нотариално заверено копие на сертификата, потвърждаващ наличието на
професионална и езикова квалификация на лицето, издаден от съответна браншова
организация;
2. копие от документите, удостоверяващи завършено образование и езикова
квалификация на лицето;
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3. документ за платена такса, определена в тарифа на Министерския съвет.
(5) Заявлението и документите по ал. 4 се разглеждат в 14-дневен срок от датата на
постъпването им.
(6) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи
на заявителя се предоставя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва да
тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(7) Председателят на Държавната агенция по туризъм в срок до 14 дни от постъпването
на заявлението в Държавната агенция по туризъм извършва регистрацията и издава
удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.
(8) Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.
(10) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
(11) За разглеждането на документи и вписването в Регистъра на екскурзоводите се
събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл. 56в. Обучение на туристи по снежни спортове може да извършва само ски-учител
в регистрирано ски-училище.
(2) Ски училищата могат да бъдат държавни, общински и частни и се вписват в
регистъра на съсловната организация на практикуващите ски учители.
(3) Ски учител може да бъде лице, което има подходящо образование, професионална
и езикова квалификация, конкретизирани в наредбата по чл. 56а, ал. 3 и получило редовна
карта за правоспособност от съсловната организация на практикуващите ски учители, член
на международна организация.
Чл. 56г (1) Лицата, предлагащи водни услуги с повишен риск за потребителя следва да
отговарят на изискванията за придобиване и поддържане на професионална квалификация и
опит, за специална и допълнителна подготовка, освидетелстване и регистрация на морските
лица, съгласно изискванията на нормативните актове.
(2) Водни услуги с повишен риск за потребителя могат да се предлагат само от лица,
вписани в регистрите на морските правоспособни лица към Изпълнителна агенция “Морска
администрация.
(3) Водачи на плавателни средства – яхти и лодки, могат да бъдат лица, които са
придобили корабоводителска правоспособност, съгласно изискванията на нормативните
актове.
Чл. 56д. Летателни услуги с повишен риск за потребителя могат да предлагат лица,
които имат свидетелство за правоспособност за съответния вид авиационна дейност.”.
§ 31. Досегашният Раздел V „Единна система за туристическа информация” в Глава четвърта
„Условия и ред за извършване на туристически дейности” става Раздел VI.
§ 32. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
аа) В текста думата „лица” се заменя с „туроператори и туристически агенти”.
аб)В б”а”след думата „номер” се добавя „и срок”.
ав) В б. „б” в края се добавя „и категория”.
аг) В б. „е” думите „име и ЕГН” се заменят с „имена”;
ад) Създава се б.„ж”:
„ж) имената на лицето, с функции по управление на туроператорската и/или
туристическата агентска дейност ”.
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ае) В б. „з” в края се добавя „или временно прекратяване на дейността;
б) В т. 2, б. „а” след думата „номер” се добавя „и срок”.
в) В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
ва) В б. „а” след думата „номер” се добавя „и срок”.
вб) В б. „е” думата „ЕГН” се заменя с „имена”.
г) Точка 4 се изменя така:
„4. за туристическите сдружения:
а) наименование, седалище и адрес на сдружението, телефон, факс, електронна
поща;
б) вид на сдружението; представителност;
в) съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната
регистрация на сдружението, единен идентификационен код, регистрационен номер в
регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва
общественополезна дейност;
г) имена, телефон, факс, електронна поща на лицата, представляващи
сдружението;
д) вид и състав на управителния орган;
е) брой на членуващите в сдружението организации и лица.”.
д) Създава се т. 5:
“5. за туристическите информационни центрове:
а) правноорганизационна форма;
б) наименование, седалище и адрес на туристическия информационен център;
в) имена, телефон, факс, електронна поща на лицето, управляващо
туристическия информационен център;
г) телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център;
д) предлагани услуги.”.
е) Създава се т. 6:
„6. за регистрираните екскурзоводи:
а) номер на удостоверението за регистрация;
б) имена, телефон, факс, електронна поща на лицето, предоставящо
екскурзоводски услуги;
в) ползваните езици.”.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения
а) В т. 1 след думата „телефон” се добавя „вид, номер и срок”.
б) Точка 4 се изменя така:
“4. наименование, вид, адрес и телефон на туристическото сдружение и лицето, с
право да представлява сдружението;
в) Създава се т. 5:
“5. адрес, телефон и електронна поща на туристическите информационни центрове и
предлагани услуги.
г) Създава се т. 6:
„6. имена, телефон, факс, електронна поща на лицето, предоставящо екскурзоводски
услуги и ползваните езици, номера на удостоверението за регистрация”.
§ 33. В чл. 64в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията:
1. за категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 1, 2 и 3, посочени в чл.
45, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3-6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2;
2. по чл. 46, т. 2 за туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 на територията на
общината;
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3. по чл. 49 за всички средства за подслон и места за настаняване на територията на
общината.”.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) В т. 2 думите „в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2” се
заменят с „в случаите по ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 1”.
б) В т. 4 думите „по чл. 49, ал. 3 и 4” се заменят с „по чл. 49, ал. 1, 3 и 4”, а думите
„категоризирани по чл. 52, ал. 2” се заличават.
§ 34. Член 65 се изменя така:
“Чл. 65 (1) Председателят на Държавната агенция по туризъм :
1. заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа
агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1;
2. прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал.
3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 7;
3. прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите
по чл. 53, ал. 3, т. 2 и 3;
4. прекратява категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10
в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 7,
(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм по предложение на председателя
на Комисията за защита на потребителите в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7 и
съответно по предложение на кмета на съответната община в случаите по чл. 64в, ал. 2, т. 4:
1. понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3,
т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
2. понижава категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 в случаите на
неизпълнение на изискванията, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5;
3. понижава категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите на
неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
(3) Към предложенията по ал. 2 се прилага цялата административна преписка по
установяване на съответното административно нарушение.
(4) Председателят на Държавната агенция по туризъм уведомява председателя на
Комисията за защита на потребителите за регистрираните туроператори и туристически
агенти и за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.”.
§ 35. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. Туроператор с категория В, който извършва международен туризъм, се
наказва с имуществена санкция от 3 000 лв.”.
§ 36 В чл. 68 думите „екскурзовод” и „чл. 24, ал. 2” се заменят съответно с „нерегистриран
екскурзовод, с” и „чл. 56а, ал. 3”.
§ 37. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. Туроператор, който не издаде и не предостави туристически ваучер на
туриста, се наказва с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв.”.
§ 38. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. Туристически агент, който не предостави туристически ваучер на туриста, се
наказва с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв.”.
§ 39. В чл. 70а думата „собствен” се заличава.
§ 40. Член 73 се изменя така:
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„Чл. 73. Който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги,
които несъответстват на изискванията за определената категория, се наказва с имуществена
санкция от 3 000 до 10 000 лв.”.
§ 41. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „предоставянето” се добавя „на нощувка и други”.
2. В т. 4 след думите „предоставянето на туристически услуги” се добавя „при
специфични форми на обслужване, съобразно вида на туристическия обект”.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. „Туристически продукт” е съвкупността от основни и допълнителни туристически
услуги, формирани с обща цена.”.
4. В т. 7 думите „групови или” се заменят с „групови и/или”.
5. Създават се нови т. 13а, 13б, 13в и 13г:
„13а. „Екскурзовод” е лице, регистрирано по този закон за предоставяне на
екскурзоводски услуги. При рeализиране на програмата на туристите, екскурзоводът ги
запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и
културно-историческото наследство на страната.
13б. „Планински водач” е лице, което има придобита професионална квалификация
за водене на туристи по планински маршрути в планински райони при максимална
сигурност.
13в. „Аниматор” е лице, което има придобита професионална квалификация за
планиране и организация на програмите за свободно време на туристите, като участва и/или
подпомага участието на туристите в тези програми съобразно предпочитанията им.
13г. „Ски-учител” е лице, което има придобита професионална квалификация за
обучаване на туристи при практикуване на снежни спортове в регистрирани ски-училища.
6. Създава се т. 14в:
„14в. „Екскурзия” е организирано групово или индивидуално туристическо пътуване,
с цел отдих и почивка или за разглеждане на забележителности, което може да обхваща едно
или няколко посещения с или без придружаване, което обхваща период до 24 часа.”.
7. Създава се нова т. 23:
„23. „Системно нарушение” е нарушение извършено повече от три пъти;”.
8. Създава се нова т. 24:
„24. „Повторен отказ” е отказ на лицето, извършващо туристическа дейност в обекта
да допусне за втори пореден път длъжностно лице от контролните органи в обекта или да
предостави на контролните органи изисканите за втори пореден път документи и
информация;”.
9. Досегашните т.т. 23, 24 и 25 стават съответно т.т. 25, 26 и 27.
10. Създава се т. 28:
„28. „Обитавано жилище” е жилището, в което лицето, извършващо хотелиерство
живее и то е неговия настоящ адрес по адресна регистрация.”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. (1) Промяната на вида на туристическите обекти „самостоятелни стаи” в „стаи за гости”
и на „къщи” в „къщи за гости” се извършва служебно от категоризиращия орган в 6-месечен
срок от влизането в сила на този закон.
(2) Новата категорийна символика за „стаи за гости” и за „къщи за гости” се получава срещу
заплащане такса, предвидена в тарифата по чл. 55, ал. 4.
§ 43. (1) Туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър в срок
до 3 месеца от влизането на закона в сила, привеждат дейността си в съответствие с
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изискванията на този закон и представят в Държавната агенция по туризъм документите по
чл. 11, ал. 3.
(2) Председателят на Държавната агенция по туризъм в срок до 14-дни от представянето на
документите по ал. 1 издава удостоверение за вписаните в Националния туристически
регистър обстоятелства.
(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната агенция по
туризъм заличава вписаните Националния туристически регистър туристически сдружения.
§ 44. В 6-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник” Министерският
съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм приема наредбите
по чл. 14, ал. 7, чл. 27, ал. 5 и чл. 56а, ал. 3.
§ 45. (1) Сроковете по чл. 50, ал. 10, чл. 50б, ал. 4, чл. 50б, ал. 4 и чл. 50г, ал. 4 за издадените
към момента на влизане в сила на този закон удостоверения за определена категория на
туристически обекти започват да текат от датата на заповедта за издаването им.
(2) Откритите процедури за издаване на удостоверения за определена категория на
туристически обекти се довършват по реда на този закон.
§ 46. (1) Туроператорите, вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти в
срок до 1 година от влизането на закона в сила, привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на този закон и на Наредбата за изискванията към персонала на туроператори
или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на
туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на
туроператорска или туристическа агентска дейност и подават заявление за регистрация по
общия ред, като заплащат такса за разглеждане на документите, съгласно Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за туризма.
(2) Удостоверенията за извършване на туроператорска дейност, издадени до влизане в сила
на този закон, се считат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1.
§ 47. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

13

