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Регламент за националните курорти, 

създаване на туристически инспекторат, 

допълнително гарантиране правата на 

потребителите при организирани 

пътувания с туроператор и др. Това са 

част от предложенията, залегнали в 

Проекта на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за туризма, който 

бе представен на 29 февруари на 

заседание на Националния съвет по 

туризъм (НСТ), председателстван от 

министър Николина 

Ангелкова. Законопроектът вече е публикуван за обществено обсъждане на 

сайта на министерството. 

В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя 

начинът за обявяване на дадено селищно образувание за национален курорт. 

Това ще става с решение на Министерския съвет по предложение на 

министъра на туризма. Предвижда се и разписването на Наредба за 

управление и организация на туристическата дейност на територията на 

 
Министър Ангелкова представи пред Наци-

оналния съвет по туризъм промените в  
Закона за туризма 

Снимка от заседанието на Националния съвет по 

туризъм, което се проведе на 29 февруари в София. 
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националните курорти, а в тяхното ръководство ще бъдат включени и представители 

на собственицина туристически обекти.     

Хотелиерите ще са длъжни да водят регистър за настанените туристи, като за местата 

клас “А” той ще бъде задължително в електронна форма. Бизнесът ще е длъжен да 

осигури автоматизиран обмен на данни между информационната система на водения 

от тях регистър и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) за броя 

настанени туристи и датите на регистрация и отпътуване. За местата за настаняване 

клас „Б” (хижи, учебни центрове, туристически спални и др.) се предвижда 

възможност регистърът да се води на хартиен носител, като данните се вписват в ЕСТИ 

ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна 

свързаност. Това е и важна крачка за изсветляване на сектора и повишаване на 

държавните приходи от туристическа дейност. 

Промените в Закона за туризма предвиждат да се увеличат източниците на приходи в 

общините за целево финансиране на програмите им за развитие на туризма. Планира 

се таксите за категоризация на туристически обекти и други такси, и глоби да се 

насочат целево за финансиране на програмите за развитие на сектора. По този начин 

общините ще бъдат пряко ангажирани с развитието на туристическия отрасъл, а 

инвестициите в сектора ще нараснат, което ще осигури и по-добри услуги на 

потребителите. Министър Ангелкова подчерта голямото значение на партньорството с 

местната власт и че с промените се конкретизират задълженията на областните 

управители и функциите на общинските съвети, кметовете и общинските 

консултативни съвети по въпросите на туризма, насочени към развитието на отрасъла. 

Разширяват се и контролните функции на министъра на туризма, като от 2017 г. се 

предвижда да заработи специализирано звено за контрол 

„Туристически  инспекторат“. То ще проверява и в случай на нарушения ще налага 

глоби и имуществени санкции, както и принудителни административни мерки - 

прекратяване и понижаване категорията на туристически обекти, временно затваряне 

или забрана на достъпа до туристически обект, заличаване регистрацията  на 

туроператори и туристически агенти. Определят се правомощията на Комисията за 

защита на потребителите и те ясно се разграничават от тези на 

Туристическия  инспекторат. Разширяват се контролните правомощия на кметовете, 

включително да прилагат принудителна административна мярка – временно затваряне 

на туристически обект. Конкретизират се правомощията на председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

Нова глава в закона регламентира публичен Национален регистър на туристическите 

атракции, който се води в Министерството на туризма. Те са определени като 

национални и местни, и са регламентирани критериите, по които се определят като 

такива обекти. Въвеждат се единни стандарти за указателните табели за атракциите, 

информацията, която трябва да съдържат и тяхното графично оформление, като 

детайлизираните изисквания ще бъдат разписани в отделна наредба. 



 
Законът включва и нова уредба за ски училищата, чрез които ски учителите могат да 

упражняват професията си. Ски училищата ще се вписват в Националния 

туристически регистър. Регламентират се и данните за тях, които трябва да се 

посочват в него. С проекта се определят и видовете ски писти - за алпийски ски и за 

ски бягане. В състава на комисията за определяне вида на ски пистите ще се 

включва и представител на Министерството на младежта и спорта. Комисията 

извършва първоначални и текущи проверки за обезопасеност и информационна 

обезпеченост на пистите в периода на експлоатацията им. Прецизират се и 

разпоредбите, свързани с ограничаване на достъпа до ски пистите. 

По дневния ред на съвета бяха обсъдени също отчет за изпълнението на Годишната 

програма за национална туристическа реклама за 2015 г., информация за 

изготвените от министерството подзаконови нормативни актове по Закона за 

туризма, както и данни за туристическите пътувания през миналата година, за 

сезони Зима 2015/16 и Лято 2016 г. 

Заместник-министър Ирена Георгиева даде старт на инициативата 

„България посреща вкусовете на света“ 

 

01 март 2016  

Заместник-министърът на туризма Ирена 

Георгиева, заедно с представители на 

близо 20 чуждестранни дипломатически 

мисии у нас, дадоха старт на Междуна-

родния кулинарен фестивал „България 

посреща вкусовете на света“ на 1 март в 

София. Инициативата, която се провеж-

да в партньорство с Министерството на 

туризма, е продължение на миналого-

дишната онлайн кампания „Мислиш си, 

че познаваш България“, зад която заста-

наха посолствата на Държавата Израел, 

Полша и Хърватия. 

„Готовността, с която чуждестранните 

дипломати у нас подкрепиха кампанията, е доказателство и за ползотворните взаимо-

отношения, които успяхме да изградим с дипломатическите мисии“, каза заместник-

министър Георгиева. Тя подчерта, че представителите на чуждестранния дипломати-

чески корпус у нас са посланици не само на собствените си държави, но и на България 

по света. От думите й стана ясно, че настоящата инициатива е и поредна стъпка в уси-

лията на министерството за насърчаване на вътрешния туризъм и желанието да се на-

сочи вниманието към традициите и културното богатство на страната. 

Заместник-министър Ирена Георгиева по време на старта на 

Международния кулинарен фестивал „България посреща 

вкусовете на света“ 



 

Заместник-министърът отбе-

ляза още, че добрите резул-

тати от предприетите мерки 

за насърчаване на вътреш-

ния туризъм се потвърждават 

и от статистическите данни. 

„По данни на Евростат през 

миналата година броят на 

нощувките на български 

граждани в местата за наста-

няване с над 10 легла в стра-

ната нараства с 6 % спрямо 

2014 г. Това е значително по

-високо от средния ръст за 

Европейския съюз по същия 

показател, който е едва 3%, 

и нарежда България на 10-о 

място в Европейския съюз“, подчерта тя. Ирена Георгиева цитира и данните на НСИ, спо-

ред които пренощувалите в страната българи са над 3,4 млн. души, а приходите възлизат 

на повече от 305 млн. лв., което е ръст от 6,6%. 

Първият етап от кампанията „България посреща вкусовете на света“ започна на 1 март 

2016 г., и ще протече на уебсайта на проектаwww.iknowbulgaria.bg. Всички участници ще 

имат възможност да споделят рецепти от българската традиционна кухня и снимки на 

приготвени от тях ястия в 4 категории. Специално жури, съставено от шеф-готвачи и екс-

перти от Кулинарна академия HRC, до края на месец април ще оцени и избере 100-те най

-добри ястия. Победителите ще представят България и българската традиционна кухня по 

време на Международен кулинарен фестивал. Той ще се проведе през месец май (12-28) 

и се планира да обхване  няколко големи български града – Стара Загора, Пловдив, Бур-

гас, Варна, Русе, Велико Търново и София. На специални локации във всеки един от по-

сочените градове българските храни ще се срещнат с традиционни ястия и напитки от 

над 20 други страни. 

На събитието за старта на кампанията присъстваха посланиците на Израел, Египет, Пол-

ша, Хърватска, Азербайджан, Чехия, Мароко, Ирландия и Индия, представители на по-

солствата у нас на Мексико, Венецуела, Италия, САЩ, Великобритания, както и на общи-

ни, и др.  
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Заместник-министър Ирена Георгиева заедно с представителите на 

дипломатически мисии у нас, които взеха участие в старт на 

Международния кулинарен фестивал „България посреща вкусовете на света“. 


