
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

С публикуването на 

текста се цели прив-

личането на още по-

голямо внимание към 

наредбата и получа-

ване на по-голям брой 

мнения от неправи-

телствения сектор.  
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Министерството на туризма въвежда регламент за 
дейността на ски учителите 

30 декември 2015 г. 

За първи път в България ще се въведе регламент за упражняване на професията „Ски учител“. Изисква-

нията са разписани в проекта на Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионал-

ната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията 

„Ски учител“, която бе публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане 

на 30 декември 2015 г. Съществуването на подзаконовият нормативен акт е предвидено както в сега 

действащия Закон за туризма, така и в неговите предходни версии, но никога до сега не е бил разписван 

и приеман.  

В документа са разписани критериите, на които трябва да отговарят лицата, които искат да положат из-

пит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ски учител в България. Предвиж-

да се ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се по-
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лучава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща града-

ция - “А”; “Б” и “С”. Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за профе-

сията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професио-

нални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от дру-

ги юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение. 

Обучението ще се осъществява по учебна програма и план, разработени от професионалните 

туристически сдружения като обучаващи организации, в съответствие със стандартите, нор-

мите и препоръките на Международната асоциация на професионалните ски учители ІSІА и 

ще се утвърждават от нея. Обучение ще се провежда също и по програми и планове, разрабо-

тени от останалите обучаващи организации, утвърдени съвместно от министъра на младежта 

и спорта и министъра на образованието и науката. Пред обучаващите организации ще се по-

лагат изпити по практика и по теория за придобиване на правоспособност по специалност и 

ниво. Кандидатите с резултат „издържал” и на двата изпита ще получават удостоверение за 

правоспособност, издадено от съответната обучаваща организация. 

Предвижда се и създаването на Списък на правоспособните ски учители, който ще бъде част 

от Националния туристически регистър и ще бъде достъпен онлайн. По този начин всеки ще 

може да провери правоспособността на обучаващия го ски учител и да бъде сигурен в негови-

те компетенции и умения. Регистърът ще съдържа имената и данните за контакт на ски учите-

ля (адрес, телефон, електронна поща); извършените промени във вписаните обстоятелства; 

номер на идентификационната карта; заповедта за вписване и съответно заличаване. След 

включването в регистъра министърът на туризма ще издава на вписаното лице идентифика-

ционна карта. Ски учителите ще са длъжни при упражняване на професията да я носят на вид-

но място. Предвижда се придобилите правоспособност ски учители да предлагат своите услу-

ги чрез ски училището, към което са наети. 

Екипът на Министерството на туризма започна серия от срещи и дискусии и в оперативен по-

рядък обсъжда текста на наредбата с най-заинтересованите неправителствени организации в 

тази сфера. С публикуването на текста се цели привличането на още по-голямо внимание към 

наредбата и получаване на по-голям брой мнения от неправителствения сектор.  

              

 

 



 

Рекламните визии 

ще бъдат разположе-

ни на централни ло-

кации, като на тери-

торията на една об-

щина ще се реклами-

рат възможностите 

за туризъм в друга – 

така знакови култур-

но-исторически забе-

лежителности от 

един регион ще бъ-

дат представени в 

друг.  

Част от рекламните визии в кампанията 

Министерството на туризма съвместно с 
общините стартират билборд кампания 
за насърчаване на вътрешния туризъм 

 

29 декември 2015 г.  

Министерството на туризма съвместно с общините стартират бил-

борд кампания за насърчаване на вътрешния туризъм. Кампанията 

ще обхване всички по-големи общини и ще рекламира възможнос-

тите за туризъм по региони. Рекламните визии ще бъдат разположе-

ни на централни локации, като на територията на една община ще се 

рекламират възможностите за туризъм в друга – така знакови кул-

турно-исторически забележителности от един регион ще бъдат пред-

ставени в друг. Визиите са с подчертано културно-исторически фокус 

и отразяват редица емблематични забележителности – средновеков-

ната крепост Баба Вида, археологическия комплекс Перперикон, къс-

ноантичната крепост Хисарлъка, Бесарбовския скален манастир, 
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Министерството на туризма се ангажира с изработването на над 40 

билборда, a общините предоставят безплатно рекламно пространст-

во на ключови локации, където рекламните визии ще бъдат изложе-

ни за период от близо 6 месеца. Стартът на кампанията вече е даден, 

а билбордове ще бъдат поетапно поставени в 11 големи общини – 

Разград, Русе, Силистра,  Хасково, Видин, Велико Търново, Бургас, 

Кърджали, Габрово, Монтана и Перник, като на по-късен етап ще 

бъдат включени и други. 

Инициативата е първа по рода си и е естествено продължение на 

усилията на Министерството на туризма за насърчаване на вътреш-

ния туризъм и популяризирането на възможностите  за целогодишен 

отдих у нас. Целта на кампанията е както да повиши информираност-

та на българите за страната им, така и да разнообрази националния 

туристически продукт. Тя надгражда и постигнатите резултати от 

приключилия проект „Комуникационна кампания за насърчаване на 

вътрешния туризъм“, която успя да достигне до около 2 млн. души. 

За периода януари-октомври 2015 г. броят на реализираните но-

щувки от български граждани в страната  е над 7  млн., което е 

ръст от 6,2% в сравнение със същия период на 2014 г. Пренощува-

лите българи са били над 2,8 млн., което е с 8,9% повече от 2014 

г., а приходите от нощувките им възлизат на над 260 млн. лв. – 

това е ръст от 6,9% в сравнение със същия период на миналата 

година. 

 


