
МОТИВИ КЪМ 

ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА 

ТУРИЗМА 

  

С приемането на проекта на Постановление на МС за одобряване на Тарифа за 

таксите, които се събират по Закона за туризма (ЗТ), ще се регламентира размерът на 

таксите, които се събират на основание на чл. 63, ал. 1, т, 10, чл. 68, ал. 4. т. 8, чл. 129, ал. 

1, т. 9, ал. 2, т. 4 и ал, 3, т. 7, чл. 134, ал. 6, чл. 140, ал. 2, т. 9, чл. 142, ал. 9, чл. 145, ал. 3, 

чл. 147, ал. 2, т. 4 и чл. 168, ал.3 от същия. 

Постановление № 220 на Министерския съвет от 2002 г. за одобряване на Тарифа 

за таксите, които се събират по Закона за туризма не е изменяно или актуализирано по 

отношение на таксите, въведени със Закона за туризма, които се събират на основание 

на чл. 138, 148 ал. 1, чл. 133, ал.3 от Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., 

в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 

20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г., бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 3.02.2015 г., доп., 

бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 

20 от 15.03.2016 г., в сила от 15.03.2016 г., изм., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 59 от 29.07.2016 

г., в сила от 1.08.2016 г.). 

Целта на предлаганата промяна е да бъде отменена Тарифата за таксите, които се 

събират по Закона за туризма, приета с Постановление № 220 на Министерски съвет от 

2002 г. при действието на отменения Закон за туризма, но в сила и към настоящия момент 

съгласно § 14 от преходните и заключителни разпоредби от действащия закон и 

привеждане на действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното 

изчисление, съгласно чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и приемане на такси 

за услуги, които не са включени в съществуващата тарифа за таксите.

 Предложеният проект предполага увеличение на някои от таксите, събирани 

съгласно Закона за туризма за сметка на намаление на някои от таксите, които 

надвишават преките разходи, свързани с дейностите по тях.   

 По отношение на регистрацията за упражняване на дейност като туроператор и 

туристически агент таксата се събира на два етапа - за разглеждане на заявлението и за 

вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти /част от НТР/.  Според 

новия проект, разглеждането на заявление за регистрация на туроператорска и на 

туристическа агентска дейност ще се таксува по 500 лв. За вписването в Регистъра на 



туроператорите и туристическите агенти и издаването на удостоверение за регистрация 

ще се заплаща такса съответно   3500 лв. и 1800 лв.,   което е намаление спрямо досега 

събираните такси за регистрация за  туроператорите с  1000 лв. и за туристическите 

агенти с  200 лв.  

При категоризацията на туристически обекти,  таксите са определени  според 

класификацията на местата за настаняване.  Обобщено, таксите за обекти клас Б /семейни 

хотели, пансиони и почивни станции/ са по-ниски при същия капацитет  спрямо  таксите 

за обекти от клас А /хотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища и др./   

И досега в прилаганата  тарифа,  таксите са  пропорционални - според капацитета на 

мястото за настаняване /брой стаи/, но в настоящия проект е отчетена спецификата на 

предоставянето на административната услуга по  видове места за настаняване клас А и 

Б, техният капацитет и очакван обем заявления.  

Като отделна група при определяне на размера на таксите са изведени местата 

за настаняване от клас Б  в частта стаи за гости , апартаменти и къщи за гости, бунгала и 

къмпинги. Таксата в тези случаи се определя за 1 брой легло – 10 лева.   

Таксите за категоризиране на места за настаняване до 30 стаи остават 

непроменени за клас А, като в  групата обекти от същия клас  с капацитет от 31 до 500 

стаи е налице леко увеличение – средно под 100 лева,  а за места за настаняване клас Б с 

капацитет до 20 стаи е налице  повишаване с 50 лева.     

Непроменени остават таксите  относно  места за настаняване до 30 стаи -  500 

лева,   над 500 стаи -  5000 лв.,  обекти клас Б семейни хотели, хостели, пансиони и 

почивни станции в групата с капацитет до 40 стаи -  500 лева и до 60 стаи - 940 лв.             

Намаляват таксите за  обекти клас Б семейни хотели, хостели, пансиони и почивни 

станции в групата с капацитет над 60 и над 100 стаи, съответно с 1000 и 2000 лева.  

Непроменена е таксата за категоризация на заведенията за хранене и развлечения 

/самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване/ в групата обекти с капацитет  

до 50 места, и увеличение с около 500 лева в групата обекти с капацитет до 150 и над 300 

места за сядане. 

 За категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и 

туристически спални таксата се определя в размер на 10 лв на легло. 

При заявяване на потвърждение на действаща категоризация /декларация по чл. 

133/, дължимите такси са в същия размер като при първоначална категоризация  



Нова административна услуга е сертифицирането на  балнео СПА, СПА, уелнес 

и таласотерапевтични ценрове, като дължимата такса е в размер на 1500 лева за 

разглеждане на заявлението и вписване в НТР.  

Икономически оправдани за заинтересованите страни са  таксите за регистрация 

на екскурзоводи, планински водачи и ски учители – 125 лева.  

Непроменена остава таксата от 150 лева заявяване  за вписване на настъпилата  

промяна в данните, които подлежат на отразяване в Националния туристически регистър 

по отношение на туроператори, туристически агенти, хотелиери и ресторантьори при 

условие, че ще бъде издадено удостоверение, в което са отразени вписаните в регистъра 

промени по партидата на заявителя.   

Намалява таксата на 50 лева за същия кръг лица, осъществяващи туристическа 

дейност, в случаите когато е заявена промяна в обстоятелствата и  характера на 

промяната не налага издаване на  удостоверение.  

 


