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                                                                Проект  

 

НАРЕДБА № .......................ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА 

ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА  

ПРОФЕСИЯТА „СКИ УЧИТЕЛ“  

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професията „Ски учител” и за признаване на такава 

правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или 

на Конфедерация Швейцария. 

(2) С наредбата се определят конкретните изисквания за образование, 

практическа подготовка и професионална квалификация, необходими за придобиване 

на правоспособност за упражняване на професията ,,Ски учител” на територията на 

Република България. 

 

Глава втора 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „СКИ 

УЧИТЕЛ“. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  ПРАВОСПОСОБНОСТ И 

СЪОТВЕТНО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „СКИ УЧИТЕЛ” 

 

Раздел I.   

Oбщи положения 

 

Чл. 2. (1) Ски учител е лице, вписано в Националния туристически регистър 

(НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) за упражняване на професията "Ски 

учител", което обучава туристи в снежни спортове (ски, сноуборд, ски бягане и др.). 

(2) Професията “Ски-учител” има следните специализации: 

1. ски алпийски; 

2. ски-бягане; 
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3. сноуборд. 

Чл. 3. (1) Правоспособността за професията „Ски учител“ се определя по 

следните нива: 

 1. ниво “А”; 

 2. ниво “Б”; 

 3. ниво “С”. 

 (2) Нивата на правоспособност по ал. 1 са подредени по възходящ ред в 

зависимост от броя и сложността на извършваните дейности, формиращи 

компетентността и квалификацията на ски учителя, по време на обучението в снежни 

спортове на туристи. 

 (3) Други или по-високи нива на правоспособност, с оглед компетенциите и 

квалификацията на лицата могат да бъдат придобивани при спазване на международни 

увърдени правила и програми. За тях изискванията на тази наредба не се прилагат. 

      (4) Ниво „А“ може да придобие лице, което отговаря на изискванията по чл. 6, 

ал. 1, преминало е през съответната практическа подготовка по време на своето 

обучение и притежава компетенциита по чл. 8. 

      (5) Ниво „Б“ може да придобие лице, което има две години стаж по ниво “А”, 

завършило е курс за повишаване на квалификацията и е положило успешно изпит за 

ниво “Б”. 

      (6) Ниво „С” може да придоние лице, което има две години стаж по ниво “Б”, 

завършило е курс за повишаване на квалификацията и е положило успешно изпит за 

ниво “С”. 

  

Чл. 4. Професията „Ски учител” може да се упражнява от лице, което отговаря 

на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална 

квалификация, определени в тази наредба, придобило правоспособност за ски учител и  

вписано в Списъка на правоспособните ски учители, част от НТР. 

 

Чл. 5.   Не може да бъде ски учител: 

1. осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако 

е реабилитирано; 

2.  поставено под запрещение или страдащо от душевна  болест.    

 

Раздел II.  
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Изисквания за образованието, практическата подготовка и професионалната 

квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване 

на професията ,,Ски учител” 

 

Чл. 6. (1) Ски учителят трябва да има минимум средно образование. 

(2) Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование, 

издадена съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната 

просвета.  

(3) Когато средното образование е придобито в училище на друга държава се 

представя удостоверение, издадено, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на 

завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална 

квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 40 

от 2003 г.).    

 

Чл. 7. Практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими 

за придобиване на правоспособност за професията „Ски учител“, се реализират в 

рамките на обучението за придобиване на правоспособност за професията по 

специализация, съгласно чл. 2, ал. 2 и ниво, съгласно чл. 3, ал. 1. 

 

Чл. 8. Изискуемите компетенции, които обуславят наличие на професионална 

квалификация по тази наредба, включват: 

1. Знания по/за: 

а) теория и методика на обучението по съответния спорт (ски алпийски, ски-

бягане и сноуборд); 

б) техника и практика на методическите единици; 

в) педагогика; 

г) психология; 

д) първа помощ и сигурност в планината; 

е) физиология; 

ж) професионална терминология; 

з) планинарство; 

и) биомеханика; 

к) нормативната база в областта на спорта, туризма и на застраховането, 

свързано с туризма 
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2. Умения за: 

а) правилна демонстрация на упражненията, които ще се преподават; 

б) гарантиране безопасността и сигурността на туристите при всякакви условия; 

в) оказване на първа медицинска помощ; 

г) запознаване туристите с характеристиките на българската природа, култура, 

история и бит; 

д) консултиране и подпомагане на туристите относно режима на хранене във 

връзка с осъществяваното обучение;  

е) консултиране и подпомагане на туристите при избор и използване на 

екипировката; 

ж) работа с различни видове лична и групова екипировка; 

з) предотвратяване и спомагане за разрешаване на конфликти сред туристите. 

3. Професионални и личностни качества: лоялност и коректност, отлично 

владеене на теоретичната и практическа материя, комуникативност, отговорност 

(приемане ангажименти към туристи само в рамките на своята квалификация). 

 

Раздел III 

Обучение за придобиване на квалификация по професията „Ски учител“   

 

Чл. 9. Целта на обучението за придобиване на правоспособност е след 

завършването му обучаваният да притежава знанията, уменията, професионалните и 

личностни качества по чл. 8, както и да: 

 а) познава теоретичните основи на спортовете: алпийски ски, ски бягане, ски 

туризъм, ски алпинизъм, снегоходене, сноуборд и тяхната професионална 

терминология; 

б) изгради практически знания, умения и навици, необходими за упражняване на 

бъдещата професия „Ски учител“; и 

в) формира съвкупността от необходимите професионални компетенции за 

обучение на български и чуждестранни туристи, съобразно техните умения, 

възможности и желания. 

 

Чл. 10. Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за 

упражняване професията „Ски учител“, се извършва в курсове за правоспособност, 
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организирани и провеждани от професионални туристически сдружения по смисъла на 

Закона за туризма, членове на реципрочни международни организации; 

2. други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да 

извършват обучение. 

 

Чл. 11. Обучението за придобиване на правоспособност за упражняване 

професията „Ски учител“ се осъществява по учебна програма и план за обучение, 

които: 

1. се разработват от обучаващите организация по чл. 10, т. 1 в съответствие със 

стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация на 

професионалните ски учители “ІSІА” и се утвърждават от международната 

организация. 

2. се утвърждават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на 

образованието и науката - за обучаващите организации по чл. 10, т. 2; 

 

Чл. 12. Стандартите, нормите и препоръките по чл. 11, т. 1 съдържат: 

характеристика на нивата на правоспособност; цели на обучението; входящи 

изисквания към обучаемите; съдържание на обучението; система за оценяване и 

удостоверяване на обучението; изисквания към материалната база; изисквания към 

обучаващите; документация на обучаващата институция; процедури за преглед и 

актуализиране на изискванията. 

 

Чл. 13. (1) Съдържанието на професионалното обучение за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професията „Ски учител“ е структурирано на 

модулен принцип с нарастващо ниво на компетентност. 

(2) Обучаващите институции разработват конкретни програми за обучение в 

съответствие със стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация 

на професионалните ски учители “ІSІА. 

 

Чл. 14. Обучението в курсовете за правоспособност за професията „Ски учител“ 

включва теоретична подготовка и практическа подготовка. 

(2) Обучението в курсовете за правоспособност за професията „Ски учител“ се 

провежда по следните учебни дисциплини: 
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1. теория на професията, включваща дисциплини, осигуряващи знанията по чл. 

8, ал. 1; 

2. практика по професията, включваща практическа подготовка по обучение на 

туристи в снежни спортове. 

 

Чл. 15. (1) При записване за курс за обучение за придобиване на 

правоспособност по чл. 3, ал. 1, т. 1, кандидатът подава писмено заявление до 

съответната обучаваща организация по чл. 10, към което прилага: 

1. копие на дипломата за завършено образование; 

2. свидетелство за съдимост; 

3. медицинско свидетелство; 

4.  снимка с размер 3,5 см. x 4,5 см. 

(2) При записване на курс за повишаване на квалификацията за придобиване на 

следващо ниво на правоспособност, кандидатът прилага: 

1. документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4; 

2. копие на документа, удостоверяващ стаж по придобитото ниво, съгласно 

съответното изискване за период по чл. 3, ал. 4, 5 и 6.  

 

Чл. 16. (1) Обучението в курсовете за придобиване на правоспособност и за 

повишаване на квалификацията за „ски учител“ завършва с полагане на изпит по 

практика и изпит по теория. 

(2) До изпитите по ал. 1 се допускат лица, завършили пълния курс на теоретична 

и практическа подготовка за придобиване на правоспособност за “Ски учител“ по 

съответното ниво и всички или отделна/и специалност/и. 

 (3) В комисиите за провеждане на изпити по ал. 1 се включват експерти, 

определени от съответната обучаваща организация по чл. 10. 

(4) В комисиите по ал. 3 могат да бъдат канени за участие представители на 

Министерството на туризма и на Министерството на младежта и спорта. 

 

Чл. 17. В 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита, обучаващата 

организация по чл. 10 публикува информация на своята официална интернет страница 

за деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита 

и списъка с кандидатите. 
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Чл. 18. (1) Всеки кандидат полага първо изпит по практика, а след това и по 

теория. 

(2) За успешно завършил съответния курс по специалност и ниво, се счита 

кандидатът, който е получил резултат „издържал” и на двата изпита. 

 

Чл. 19. (1) Всяка изпитна комисия изготвя протокол за проведените изпити по 

практика и теория, в два еднообразни екземпляра. 

(2) Протоколите и всички други писмени документи на кандидатите се събират в 

отделно дело и се съхраняват три години в обучаващата организация. 

(3) Екземпляр от протокола за успешно положен изпит се предоставя на всеки 

кандидат. 

 

Чл. 20. (1) Обучаващата организация издава удостоверение за правоспособност 

на ски учител, съгласно Приложение № 1, на кандидата, който е получил оценки 

„издържал” на изпита по практика и по теория. 

(2) В удостоверението се посочват нивото и специализацията, придобита при 

подготовката на обучавания. 

 

Раздел IV 

    Изисквания, необходими за придобиване на правоспособност по професията 

„Ски учител“. Придобиване на удостоверение за правоспособност 

 

Чл. 21. Правоспособност по раздел III от тази глава за нивата по чл. 3, ал. 1 на 

професията „Ски учител“ може да придобие всеки дееспособен български гражданин 

или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, ако 

отговаря на изискванията на тази наредба, в т.ч.: 

1. има образование, съгласно чл. 6, ал. 1; 

2. е преминал  практическа подготовка по време на курсовете за обучение за 

правоспососност по професията „Ски учител“ за съответното ниво; 

3. е придобил необходимите компетенции, формиращи професионалната му 

компетентност, съгласно чл. 8;   

4.  не е лишен от правоспособност на ски учител;  

5. отговаря на условията по чл. 5; 



8 
 

6.  е физически и психически здрав да упражнява професията. физически и 

психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо 

заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията. 

 

Раздел V   

Придобиване на право за упражняване на професията 

„ски учител“ 

 

Чл. 22. (1) Лицата, които отговорят на изискванията на тази наредба и са 

придобили ски учителска правоспособност могат да упражняват професията „Ски 

учител“ след  вписване в Списъка на правоспособните ски учители – част от НТР. 

(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава 

на вписаното лице идентификационна карта, съгласно Приложение № 2.  

(3) Идентификационната карта по ал. 2 трябва да дава възможност за ясна 

идентификация чрез снимка и да съдържа най-малко двете имена на съответния ски 

учител. 

(4) Ски учителите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно 

място идентификационната си карта, по начин, който да осигурява във всеки един 

момент идентификацията им. 

 

Чл. 23. (1) При загуба или унищожаване на идентификационна карта по чл. 22, 

ал. 2 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава 

дубликат на картата по заявление на съответния ски учител, към което се прилага 

документ за платена такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ. 

(2) За издаване на дубликат по ал. 1 лицето подава заявление в 10-дневен срок от 

узнаването на загубата или от унищожаването на идентификационната карта.  

Издаването на дубликат се отразява в НТР. 

 

Чл. 24. Придобилите правоспособност ски учители могат да предлагат своите 

услуги само чрез ски училището, към което са наети. 

 

Глава трета 
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ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ  НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 

РЕГИСТЪР. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСАНИТЕ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 25. Вписванията в Списъка на правоспособните ски учители – част от НТР и 

заличаванията се извършват от определени от министъра на туризма длъжностни лица, 

които: 

1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 27, ал. 1, 

съответно по чл. 40, ал. 2, дали са налице условията за вписване на кандидата в НТР и 

дават становище за вписване или за прекратяване на производството; 

2. писмено уведомяват кандидатите за нередовности в заявленията и 

приложените документи в 7-дневен срок от разглеждането им; 

3. дават становище за прекратяване на производствот за вписване в НТР, при 

неотстраняване на нередовностите по т. 2; 

4. извършват вписванията и заличаванията в НТР въз основа на съответната 

заповед на министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице; 

6. връчват идентификационните карти по чл. 22, ал. 2; 

7. отразяват в реално време настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи 

на вписване в НТР, въз основа на заявленията по чл. 29; 

8. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от НТР; 

9. дават справки за вписаните в НТР обстоятелства. 

 

Чл. 26.  В Списъка на правоспособните ски учители – част от НТР се вписват 

правоспособните ски учители и свързаните с тях данни и обстоятелства, съгласно чл. 

166, ал. 1, т. 9  от ЗТ. 

 

Чл. 27. (1) Първоначалното вписване в НТР се извършва по заявление по 

образец до министъра на туризма, съгласно Приложение № 3. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: 

1. копие на удостоверението по чл. 20, ал. 1;  

2. снимка с размер 3,5 см. x 4,5 см.; 

3. документ за платена такса за вписване, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от 

ЗТ. 
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(2) Документите може да се подават и по електронен път по реда на чл. 144 от 

Закона за туризма. 

(3) В случай, че заявлението с приложените документи по ал. 1 са редовни, се 

извършва вписване в регистъра, въз основа на заповед на министъра на туризма или на 

оправомощено от него длъжностно лице. 

 

Чл. 28.  (1) В НТР се вписват следните данни и обстоятелства: 

1. имената и данните за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на 

съответния ски учител; 

2. номер на идентификационната му карта; 

3. извършените промени във вписаните обстоятелства; 

4. заповедта за вписване и за заличаване. 

(2) В НТР подлежат на вписване и данните за специализацията по чл. 2, ал. 2 и за 

нивото на правоспособния ски учител по чл. 3, ал. 1. 

 

Чл. 29.  (1) При промяна на вписаните обстоятелства в НТР, ски учителят в 7-

дневен срок от настъпването й е длъжен да я заяви в Министерството на туризма за 

отразяване в регистъра. 

(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление по образец, посочен в Наредбата за 

организацията на Единната система за туристическа информация, приета с 

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.),  

към което се прилага документ за платена такса, съгласно тарифата за таксите по чл. 69, 

ал. 3 от ЗТ.  

 

Чл. 30. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице 

със заповед заличава вписания ски учител от НТР: 

1. по писмено искане на правоспособното лице до министъра на туризма; 

2. при смърт или при поставянето на правоспособното лице под запрещение; 

3. ако правоспособното лице бъде осъдено за умишлено престъпление от общ 

характер на лишаване от свобода; 

4. при подаване на неверни данни при вписването му; 

5. при неупражняване на професията в продължение на две години. 

(2) Заповедта по ал. 2, т. 4 и 5 подлежи на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително 
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изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът 

постанови друго.  

(3) Със заличаването от НТР, ски учителят губи своята правоспособност. 

            (4) Лицата, заличени на основание ал. 1, т. 5 могат да заявят ново вписване не 

по-рано от 6 месеца от датата на заповедта за заличаване. 

 

Глава четвърта 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СКИ УЧИТЕЛЯ 

 

Чл. 31. (1) Ски учителят е длъжен: да поддържа професионалната си 

компетентност, да спазва Кодекса за професионална етика на ски учителите и да 

упражнява професията си към ски училище. 

 (2) Задължение на ски учителя е да бъде дисциплиниран, наблюдателен, да 

поддържа физическа форма, осигуряваща издръжливост при продължително 

физическо натоварване, да е лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно 

изпълнение на заповеди, инструкции и указания.   

   

Чл. 32. Основните дейности, които изпълнява ски учителят са:   

1. Подготвителни дейности, които включват:   

 а) запознаване с: характера и профила на терена, в който ще осъществява 

дейността си; 

 б) запознаване с видовете ски писти и техните граници, включително описание, 

дължина, сложност и обслужване, както и с изискванията за обезопасеност и 

информационната им обезпеченост;   

 в) запознаване със ски пътищата и връзките между тях, трасета и въжени линии 

за превоз на хора, както и с маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и 

участъци за придвижване на туристите;  

 г) запознаване с техническите характеристики и параметри на спортните и 

туристическите съоръжения и други технически средства и аксесоари, необходими за 

провеждане на  заниманията;  

 д) запознаване с наличната специализирана ски и сноуборд екипировка, когато 

ски училището ги предоставя под наем, както и с възможността за сервизно 

обслужване; 
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 е) запознаване с броя, психо-физическите особености и здравословното 

състояние на кандидатите за  обучение,  както и  с техните предпочитания;     

 ж) формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на обучението 

съобразно индивидуалните възрастови, психо-физически особености и 

координационно-двигателни способности на лицата и тяхната комуникативност с цел 

създаване на добра вътрешна организация в групата и безопасност по време на 

обучителния процес; 

 з) изготвяне на учебна програма за провеждане на обучението, която се 

съгласува от  директора на ски училището. 

 2. Основни дейности по време на обучението: 

 а) установява професионален контакт с туристите;  

 б) представя програмата за обучение и запознава участниците  с нея; 

 в) при необходимост взема решение и коригира  програмата на участниците, за 

което своевременно уведомява директора на ски училището; 

 г) запознава участниците с техническите съоръжения – влек и/или лифт и начина 

на ползването им;            

 д) при провеждане на обучението демонстрира начина на изпълнение на отделни 

елементи;  

 е) проверява и следи за състоянието на ски оборудването на участниците и 

аксесоарите към него; 

 ж) ежедневно се информира за състоянието и работното време на техническите 

съоръжения, за поддръжката на територията на ски пистата и други обстоятелства, 

свързани с осигуряване на обучението; 

 з) информира незабавно директора на ски училището за необходимостта от 

текущите и други дейности по възстановяване и подновяване на оборудването и за 

необходимост от други мерки по осигуряване на снежните спортове;  

 и)  при програма за обучение с продължителност повече от 3 часа осигурява 

условия за изхранване и освежаване на обучаваните лица; 

 й) изготвя програми за възстановяване след натоварване, както и за осигуряване 

на оптимални условия на почивка и запознава с тях туристите; 

 к) изпълнява предписанията на медицинските лица за режима на възстановяване 

на занимаващите се след травми или заболяване и за динамиката при подновяване на 

заниманията; и  
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 л) други, свързани с възрастовите особености и желанията на българските и 

чуждестранни туристи. 

      3. Заключителни дейности, свързани с изготвяне на писмени доклад и отчет  за 

проведеното обучение, съобразно утвърдената програма и/или указанията на директора 

на ски училището. 

      

Чл. 33. Ски учителят носи отговорност, включително имуществена за вредите, 

причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения до размер на  

удостоверения материален интерес.  

Глава пета 

СКИ УЧИЛИЩА 

Чл. 34. Ски училището е търговец по смисъла на Търговския закон, което има 

подходящо помещение за извършване на дейността (офис), ръководен персонал с 

изискуемото образование, езикова квалификация и стаж и нужния брой правоспособни 

ски учители, вписани в НТР. 

Чл. 35. (1) Всяко ски училище има наименование, седалище и адрес на 

управление и адрес на офиса за упражняване на дейността. 

(2) При рекламиране дейността на ски училището в рекламни брошури и 

дипляни или по друг начин, както и в офиса за упражняване на дейността, 

задължително се посочва по кои снежни спортове се предлага обучение - ски алпийски; 

ски бягане или сноуборд. 

  (3) В офиса, чрез който се упражнява дейността на ски училището, се съхраняват 

копия на удостоверенията за правоспособност на ски учителите по чл. 20, ал. 1 и се 

предоставя информация относно тяхната специализация и ниво, както и относно езика, 

на който провеждат обучението.    

 

  Чл. 36. Директор на ски училище може да бъде лице, което има висше 

образование и притежава удостоверение за правоспособност за ски учител за ниво “С”. 

 

  Чл. 37. Преди всеки зимен туристически сезон, ски училищата са длъжни да 

съгласуват с лицата по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, броя на ски учителите, които 

ще работят, работното време и ски пистите, върху които  ще обучават туристи. 
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Глава шеста. 

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИЯТА „СКИ УЧИТЕЛ“, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС, 

НА ЕИП ИЛИ В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 

 

Чл. 38. Орган по признаването на правоспособност за упражняване на 

професията „Ски чител“ е министърът на туризма. 

 

Чл. 39. Правото за упражняване на професията „Ски учител“ се удостоверява с 

един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, 

на ЕИП или в Конфедерация Швейцария: 

1. диплома за завършено професионално образование; 

2. документ за професионална квалификация; 

3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност. 

 

Чл. 40. (1) Лицата, които искат признаване на правоспособност за упражняване 

на професията „Ски учител“ по реда на тази глава, подават молба до министъра на 

туризма, към която прилагат: 

1. документ по чл. 39; 

2. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически здраво и годно 

да упражнява професията; 

3. снимка с размер 3,5 см. x 4,5 см. 

(2) Документът по ал. 1, т. 2 трябва да бъде издаден в държава - членка на ЕС, на 

ЕИП или в Конфедерация Швейцария не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на 

молбата за признаване. Министърът на туризма приема като достатъчно доказателство 

за физическо и психическо здраве документ, който се изисква в някоя от държавите - 

членки на ЕС, на ЕИП или в Конфедерация Швейцария. 

(3) Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване на 

правоспособност за упражняване на професията „Ски учител“, да приложи към 

документите по ал. 1, т. 1 допълнителни доказателства за съдържанието и 

продължителността на завършеното образование и обучение. 

(4) Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на 

тази глава се подават в оригинал или нотариално заверено копие и с превод на 

български език. 
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Чл. 41. Министърът на туризма не може да откаже признаване на 

правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, 

на ЕИП или на Конфедерация Швейцария, получил съответната правоспособност в тези 

държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска 

признаване: 

1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг 

документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП или в 

Конфедерация Швейцария за упражняване на професията „Ски учител“ на нейна 

територия и които са получени в тези държави, или 

2. през последните 10 години е упражнявало професията „Ски учител“ в 

продължение най-малко на две години, в държава - членка на ЕС, на ЕИП или в 

Конфедерация Швейцария, в която професията не е регулирана, и притежава документ 

за професионална квалификация, издаден от съответния компетентен орган. 

 

Чл. 42. (1) Когато образованието или обучението на лицето, което иска 

признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се 

различават от посочените в чл. 12, министърът на туризма дава възможност на лицето, 

което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване или да се яви 

на изпит за признаване на правоспособност. 

(2) Стажът за приспособяване не може да бъде с продължителност повече от 

един месец. 

(3) Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на 

изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед от министъра на 

туризма. 

 

Чл. 43. (1) Министърът на туризма се произнася с мотивирано решение до 

четири месеца от датата на подаване на молбата и на всички необходими документи за 

признаване на правоспособността. 

(2) Министърът на туризма издава удостоверение за признаване на 

правоспособността за упражняване професията „Ски учител“ по образец, съгласно 

Приложение № 4. 

(3) Отказът за признаване на правоспособност подлежи на обжалване по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 
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Чл. 44. (1) След признаване на правоспособността, лицата подават до министъра 

на туризма искане за вписване в НТР, като към него прилагат следните документи: 

1. снимка с размер 3,5 см. x 4,5 см.; 

2. документ за платена такса за вписване, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от 

ЗТ. 

(2) Документите може да се подават и по електронен път по реда на чл. 144 от 

Закона за туризма. 

(3) В случай, че искането с приложените документи отговаря на изискванията по 

по ал. 1, се извършва вписване в регистъра, въз основа на заповед на министъра на 

туризма или на оправомощено от него длъжностно лице. 

(4) На вписаните в НТР лица се издава идентификационна карта по чл. 22, ал. 2. 

 

Глава седма. 

КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 45. (1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол на ски 

учителите за спазване изискванията на наредбата. 

(2) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на 

извършено нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания 

(ЗАНН). 

(3) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за 

защита на потребителите издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.  

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН. 

 

Чл. 46. На лицата, упражняващи професията „ски учител”, без да са вписани в 

Списъка на правоспособните ски учители – част от Националния туристически 

регистър, се налагат глоби, съгласно чл. 219 от Закона за туризма (ЗТ). 

Чл. 47. На лицата, упражняващи професията „ски учител”, без да носят своята 

идентификационна карта, се налагат глоби в размер, съгласно чл. 220 от ЗТ. 

Чл. 48. За нарушения на наредбата, за които не са предвидени санкции по тази 

глава, се налагат глоби на ски учителите в размер, съгласно чл. 229 от ЗТ. 
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Заключителни разпоредби 

§ 1.  (1) Членовете на вписаното в Националния туристически регистър 

професионално туристическо сдружение: „Българско ски училище” и лицата, на които 

Българска федерация по ски е издала документ за „Ски учител”, към момента на 

влизане в сила на тази наредба, се вписват в Списъка на правоспособните ски учители – 

част от НТР въз основа на заявление до министъра на туризма. 

 (2)  Към заявлението се прилагат: 

 1. снимка с размер 3,5 см. х 4,5 см.; 

            2. документи, че са налице обстоятелства по ал. 1, както следва:  

  а) удостоверение от съответно компетентния орган, според устава на сдружение 

„Българско ски училище“, че лицето е член на сдружението и копие на документ за 

„Ски учител“ или 

            б) копие на документ за „Ски учител“, издаден от Българската федерация по ски.  

 3. документ за платена такса за вписване, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от 

ЗТ.    

 (3) Заявлението по ал. 1 с приложените документи се подава в срок до шест 

месеца от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“. 

 (4) Заявлението с приложените документи по ал. 1 се разглеждат в 14-дневен 

срок от датата на постъпването им. 

 (5) В случай, че заявлението с приложените документи отговарят на 

изискванията по ал. 1, министърът на туризма издава в срока по ал. 4 заповед за 

вписване в Списъка на правоспособните ски учители, част от НТР.   

 (6) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност в представените 

документи по ал. 1, лицата се уведомяват писмено в 7-дневен срок от разглеждането 

им, като им се предоставя 14-дневен срок за отстраняването  на непълнотите и/или 

нередовностите от деня на получаване на уведомлението. Срокът по ал. 4 спира да тече 

до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.  

 (7) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 6 заявителят не 

отстрани непълнотите и/или нередовностите, министърът на туризма със заповед 

прекратява производството, зa което зaявителят се уведомявa писмено.  

 (8) На вписаните по ал. 1 ски учители, министърът издава идентификационна 

карта, съгласно чл. 148, ал.1 от ЗТ.    



18 
 

 (9) След изтичането на срока по ал. 3, заявленията се подават и разглеждат по 

общия ред. 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 146, ал. 2 и пар. 1, т. 76 от 

Допълнителната разпоредба на Закона за туризма. 

§ 3. Наредбата влиза в сила в 3-месечен срок от обнародването й в „Държавен 

вестник”, с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването й в 

„Държавен вестник”. 

 

 

Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1 

 

                                             (обучаваща институция) 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за правоспособност 

за упражняване на професията „ски учител” 

Снимка № .................../................ 

 

На ...................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия по документ за самоличност) 

лични данни ..............................................................., 

призната правоспособност за специалност……………………… 

ниво: ............................................... 

 

На гърба на удостоверението 
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Издадено на .........................20...........г.  

Подпис и печат:     

Издава се на основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за образованието, практическата 

подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на 

правоспсобност и за упражняване на професията „Ски учител“ 

 

 

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 2 

Образец на идентификационна карта 

                                                                              

                                                      

                                                    Министерство на туризма 

Република България 

Идентификационна карта за ски учител №……… 

                                                                   Снимка 

....................................................................................................................................................... 

Имена: ………………………………….. 

Адрес:…………………………………… 

 

 

На гърба на идентификационната карта 
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Притежателят на тази идентификационно карта е правоспособен ски учител, който 

съгласно Закона за туризма има право да упражнява професията. 

Призната правоспособност по специалност: 

Ниво: 

Издадена на:................................ 

Подпис на длъжностно лице и печат: 

 

Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1 

 

1. Вх. №/дата ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за вписване в Списъка на правоспособните ски учители – част от Националния 

туристически регистър 

2.1. От (име, презиме, фамилия) 

 

2.2. ЕГН 

3.1. Адрес на лицето  3.2. (пощ. код) 

  

3.3. (населено място) 

 

3.4. (ж.к./ кв.) 

 

3.5. улица № 

 

3.6. (бл., вх., ет., ап.) 

3.11. (тел.) 

 

3.12. (e-mail)  

4. Приложени документи (отбележете с "Х" приложените документи): 

4.1. копи на удостоверението за правоспособност  

4.2. снимка с размер 3,5 см. х 4,5 см.  
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4.3. документ за платена такса за вписване, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от 

Закона за туризма 

 

5. Дата и място 6. Подпис и печат 

 

                       

Приложение № 4 към чл. 43, ал. 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

за признаване на правоспособност за упражняване на професията „ски учител” 

№ .................../................ 

Снимка  

...................................................................................................................................................... 

на 

....................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия по документ за самоличност) 

лични данни ........................................................, 

призната правоспособност за: 

................................................................................................................................................. 

  

Издадено на ........................ 20.......... г. 
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На гърба на удостоверението 

Обучаваща институция: 

....................................................................................................................................................... 

Държава 

....................................................................................................................................................... 

Проведено обучение от ........................... до ....................................................... 

Документ за правоспособност: 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................... 

Забележки:................................................................................................................................... 

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА: 

....................................................................................................................................................... 

(подпис и печат) 

Издава се на основание чл. 40, ал. 2 от Наредба № ...........от ......... г. за образованието, 

практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за 

придобиване на правоспсобност и за упражняване на професията „Ски учител“  

 


