
РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА КЪМПИНГУВАНЕТО  

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЕ НА  РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА 

КЪМПИНГУВАНЕТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 

 

ПРОВЕДЕНО НА 22.11.2016 Г., 14:00 Ч., МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА,  

ГР. СОФИЯ 

 

Поканени: 30 членове на Работната група за разработване на регламент за къмпингуването към 

министъра на туризма, вкл. председател.  

 

Присъствали:  

1. Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма и председател на работната група; 

2. Мая Никовска, началник на отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна 

дирекция „Туристическа политика” – със съвещателен глас  

3. Гергана Александрова – Миткова, държавен експерт отдел „Регулиране на 

туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика” 

4. Снежана Димитрова, външен експерт – юрист по Закона за туризма 

5.  Владимир Крумов, заместник областен управител на област Бургас 

6.  Люба Батембергска, представител на Гражданска инициатива „Да Спасим Карадере“ 

7. Добри Митрев, Българска стопанска камара  

8. Инж. Джемиле Молаахмед, началник на отдел „Учредяване на вещни права“ в дирекция 

„Промени в горските територии“ в „Изпълнителна агенция по горите“ 

9. Инж. Антонина Костова – главен експерт в отдел „Държавни горски предприятия“ на 

дирекция „Развитие на горския сектор“ в Министерството на земеделието и храните 

10. Валентин Симов – БФРС, БТС – поканен за участие допълнително, със съвещателен  глас 

11. Филип Цанов – Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“ 

12. Борислав Райков – Българската асоциация за къмпинги и караванинг и Кемпер клуб – 

България 

13. Калин Лиловски – член на алпийски и пещерен клуб „Екстрем“, представител на 

Българското пещерно дружество. 



14. Димитър Канариев –председател на Управителния съвет на Национална асоциация 

„Българско Черноморие“ 

15. Мирослава Петрова – представител на Сдружение „Да запазим Корал“ 

16. Катерина Ненова – главен юрисконсулт в отдел „Нормативни актове“ на дирекция 

„Правна“ в Министерството на икономиката 

17. Асен Марков – заместник министър на ММС 

18. Даря Заричинова – член на управителния съвет  на Българската хотелиерска и 

ресторантьорска организация 

19. Весела Димитрова Димитрова  - БФСП 

20. Борислав Сандов – Фондация за околна среда и земеделие 

21. Димитър Стоев – началник на отдел „Защитени територии“ в дирекция „Национална 

служба за защита на природата“, Министерство на околната среда и водите 

22. Пламен Иванов – управител на къмпинг „Златна рибка“ 

 

 

Откриване на заседанието 

Заместник – министър  Ирена Георгиева откри заключителното заседание на работната група 

за разработване на регламент за къмпингуването. В началото на срещата тя запозна членовете на 

работната група с постъпилите становища от участниците и предложи дискусията да се проведе 

по текстовете, следващи една и съща структура. Също така запозна участниците със стъпките, 

които ще последват, за обсъждане и приемане на ЗИД на ЗТ, част от който ще бъде регламентът 

за къмпинг туризъм. 

Г-жа Георгиева призова да се гласува текст по текст и подложи на обсъждане параграф 1 и 2 от 

предложения от Министерството на туризма текст, по които нямаше постъпили други 

предложения. Прочетен беше и Параграф 3, с който се  създава нова глава 164а със следното 

заглавие „Места за практикуване на къмпинг туризъм“ и съдържание. В тази част на текста на 

параграф 3 също нямаше  различия в постъпилите предложения. 

Г-жа Мирослава Петрова изрази желание да се премахне думата „практикуване“ от целия текст, 

чисто стилистично.  

Г-жа  Георгиева подложи на гласуване. За  текста „места за практикуване на къмпинг туризъм“ 

-10 гласа „за“ и за второто предложение само „места за къмпинг туризъм“ – 9 гласа „за“, 

останалите участници не гласуват. РГ прие с мнозинство формулировката „места за 

практикуване на къмпинг туризъм“.  

Работната група започна работа по следващия текст, където имаше много предложения и 

различия.   



Г-жа Георгиева представи  предложението  на Министерството на туризма – текстът 

„министърът на туризма издава наредба, с която се определят….“. Другото предложение беше 

на  г-жа Мирослава Петрова – „министърът на туризма след съгласуване с МОСВ и МРРБ издава 

наредба, с която се определят ….“. Г-жа Снежана Димитрова направи трето предложение, 

според което „министърът  на туризма издава наредба, а я приема Министерски съвет“ с 

аргумента, че това е най-обобщаващото предложение, защото наредба с вносител министърът на 

туризма, когато се приема от Министерски съвет,  преминава по съгласувателна процедура по чл. 

32 от УПМСНА.  

Г-жа Мая Никовска направи разяснение относно процедурата съгласно Закона за нормативните 

актове по издаване на наредба. Предвид хоризонталния характер на урежданите въпроси, тя 

изрази мнение, че е адекватно предложението актът да се издава от Министерски съвет.  Г-жа 

Мирослава Петрова каза, че това е и тяхната презумция – въпросът да не се оставя в ръцете само 

на една институция.  

Г-жа Ирена Георгиева подложи на гласуване постъпилите предложения. Министърът на 

туризма издава наредба – 5 гласа „за“. Министерски съвет издава наредба по предложение 

на министъра  на туризма – 10 гласа „за“. С мнозинство беше прието, че Министерски съвет 

ще приема наредбата по предложение на министъра на туризма. 

Г-жа Ирена Георгиева запозна работната група с постъпилите предложения по отношение на 

ал.1, т.1. Според проекта на  Министерство на туризма, ал. 1,  т.1 гласи „условията и редът, както 

и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм.“ Предложението на „Да 

запазим Корал“ е без практикуване на къмпинг туризъм, т.е. няма друга разлика с предложението 

на МТ - „условията и редът, както и минималните изисквания за къмпинг туризъм“. Следващо е 

предложението на г-н Лиловски „условията и редът, както и минималните изисквания за 

практикуване на къмпинг туризъм“, но с добавка „на местата специално пригодени за това“. 

Предложението на архитект Пенчо Димитров не се коментира, тъй като без да има големи 

съдържателни различия, то променя значително структурата на член 164а и би затруднило 

приемането на финален текст. 

Г-н Марков изрази становище, че предложението на арх. Димитров не променя текста, но го 

прави по-тежък и той би гласувал за краткия вариант. 

Участник в работната група изрази становище, че текстовете в предложението на арх. 

Димитров  са по-скоро за наредба, отколкото за закон. 

Г-жа Снежана Димитрова предложи да има  четвърта точка в член 164а. 

Г-жа Георгиева призова да се гласуват за яснота текстовете от този член точка по точка. Първо 

предложение за т.1 от 164а ал.1 - Министерски съвет издава наредба с която се определят 



условията и редът както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм. Второ 

предложение „условията и редът както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг 

туризъм на местата, специално пригодени за това“. Първо предложение „условията и редът 

както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм“, второ „условията 

и редът както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм на местата, 

специално пригодени за това“. За първото предложение гласували „за“ – 16 , за второто – 2  

„за“ и  останалите не гласуват. 

Г-жа Георгиева прочете т.2 – по предложение на МТ текстът е „условията и редът за 

предоставяне на туристически услуги за къмпинг туризъм“ и предложение на г-н Лиловски  

„условията и редът както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм на 

плажовете за природосъобразен туризъм“.  

Участник в работната група изрази становище, че ако се приеме уточнението за плажовете за 

природосъобразен туризъм, ще има противоречие със Закона за черноморското крайбрежие и 

Закона за туризма. 

Г-н Канариев изрази становище, че плажовете за  природосъобразен туризъм  са предмет на 

ЗУЧК. На следващо място  ЗУЧК вменява задължения на областните управители да осигурят 

водно спасителни дейности, а на общините да правят почистване. Следователно начинът, по 

които се разполагат различни преместваеми средства, кемпери, каравани, джипове, палатки, 

нямат отношение нито към водното спасяване, нито към общинското задължение за почистване. 

Г-жа Георгиева подложи на гласуване предложенията. Първо предложение – „условията и 

редът за предоставяне на туристически услуги за къмпинг туризъм“. Второ предложение 

„условията и редът както и минималните изисквания за практикуване на къмпинг туризъм на 

плажовете за природосъобразен туризъм“. За първото предложение гласували „за“ 18 

участника в заседанието. Прие се формулировката – „условията и редът за предоставяне на 

туристически услуги за къмпинг туризъм.“   

Г-жа Снежана Димитрова формулира свое предложение за допълнителна точка в чл.164а, а 

именно за „условията и редът за определяне на местата в които се практикува къмпинг туризъм 

и правилата и нормативите за устройството им“.  

Г-жа Георгиева предложи да се премине към гласуване за тази допълнителна точка, която става 

т.3 в проекта на МТ, респективно настоящата т.3 става т.4. Предложението беше прието с  14 

гласа „за“, 1 „против“ и  останалите не гласуват.   

Г-жа Георгиева цитира поредния текст в проекта на МТ относно „условията и редът за 

вписване на промени и заличаване в регистъра по ал. 3. Други предложения не бяха 

постъпили. Текстът по тази точка се приема. 



Премина се към обсъждане на поредната ал.2 и г-жа Георгиева цитира предложенията: на 

Министерството на туризма – „Къмпинг туризъм се практикува на места, специално пригодени 

за това и/или на които няма изрична забрана, въведена със закон и обозначена по съответния 

начин при условията, определени по ал. 1 със съгласието на собственика и/или владелеца на 

земята или упълномощено от тях лице“; на Българско пещерно дружество - „къмпинг туризъм 

се практикува на места специално пригодени за това или на места, на които няма изрична забрана 

въведена със закон  и обозночено по съответен начин“; на „Да запазим Корал“ – „къмпинг 

туризъм се практикува на открито сред природата както и на места специално пригодени за това 

и/или на които няма изрична забрана въведена със закон и обозначена по съответен начин и 

условия определени по ал. 4“. 

Г-н Лиловски оттегли  предложението на Пещерното дружество, тъй като това на Корал е по-

добро и призова да не се гласува тяхното предложение. 

Представителят на Изпълнителна агенция по горите г-жа Джемиле Молаахмед изрази 

становище  по отношение на текста на ал. 2 от проекта на Министерството на туризма, че 

задължително трябва да има съгласие на собственика и правото на собственост няма как да се 

пренебрегне. Тези места ще се обособяват, ще се определят по някакъв ред в наредбата и там би 

трябвало да се определи редът по чия инициатива ще бъде обособено, как ще се взема съгласието 

и от кои органи, когато собствеността е държавна, или когато е частна. Респективно, на места, на 

които няма изрична забрана, въведена със закон или обозначена по съответен начин. Относно 

обозначаването на забраната - за горските територии, където има огромни горски масиви, е 

невъзможно да се  осее цялата територия с табели къде е забранено. Възрази на  термина 

„владелец“. 

Г-жа Георгиева каза, че в ал. 2 има нужда от юридически по-прецизен текст, по който вероятно 

ще постъпят и други предложения по време на общественото обсъждане. Текстът се гласува по 

принцип, с равен резултат - 9 гласа „за“ и 9 гласа „против“, останалите не гласуват.   

Г-жа Георгиева подложи на гласуване текста „Местата, на които се практикува къмпинг 

туризъм, се вписват в регистъра, който е част от НТР“. Нямаше спор по тази алинея – 

приема се. 

Г-жа  Георгиева, запозна членовете на работната група с постъпилите предложения по ал. 4. На 

МТ - „Допустимо е обособяването на места за практикуване на къмпинг туризъм в урбанизирани, 

горски и земеделски територии само с предварителното изрично съгласие на собственика на 

имота, при спазване на всички останали изисквания за практикуването му“. Предложение на 

Българско пещерно дружество: „Допустимо е обособяването на места, специално пригодени за 

практикуване на къмпинг туризъм в урбанизирани, горски и земеделски територии само с 



предварително изрично съгласие на собственика на имота, владелеца на земята или 

упълномощено от тях лице при спазване на всички останали изисквания за практикуването му. 

Предложение на „Да запазим корал“ – „Допустимо е обособяване на места за къмпинг туризъм 

в урбанизираните, горски и земеделски територии само с предварително изрично съгласие на 

собственика на имота при спазване на всички останали изисквания за практикуването му“. 

Четвърто предложение на НА „Българско Черноморие“ – „Допустимо е обособяването на 

места за практикуването на къмпинг туризъм в урбанизирани, горски и земеделски територии - 

извън сезона на земеделска дейност или има приет подробен устройствен план за дадената 

земеделска територия, само с предварително изрично съгласие на собственика на имота, при 

спазване на всички останали изисквания за практикуването им“.  

Г-н Канариев коментира, че  има колизия, която искат с тяхното предложение да се избегне. 

Земеделските територии използват субсидии и затова в предложението на НАБЧ е  записано 

„извън сезона на земеделска дейност или има приет ПУП“. Когато има приет ПУП за една 

територия, не е необходимо да бъде сменено нейното предназначение, то тогава е отразено и не 

получава субсидии, т.е. необходимо е да не стане дублаж - хем собственикът да взима субсидии, 

хем да се извършва къмпингарска дейност, за която да получава такси. Изрази становището, че 

не може върху земеделски култури да се развиват такива дейности. 

Г-жа Георгиева подложи на гласуване и предложението на Министерството на туризма  получи 

10 гласа „за“, т.е. то беше прието с мнозинство от останалите присъстващи членове на 

работната група.   

Г-жа  Георгиева премина към ал. 5 от предложението на Министерство на туризма, като прочете 

предложението „Кметовете на общините, на чиято територия са обособени места за практикуване 

на къмпинг туризъм, уведомяват министъра на туризма до 15 март на съответната година за 

границите им и задължително публикуват информацията на интернет страницата на общината“ 

и каза, че няма други предложения. 

Г-жа Снежана Димитрова изрази становище, че трябва да има пояснителен текст, в който да се 

каже от кога да влиза в сила изискването към кметовете.  

Г-н Цанов  предложи да бъде добавено, че кметовете следва да информират за ново обособените 

места за къмпинг туризъм в 14 дневен срок след обособяването им и задължително да ги 

публикуват на интернет страницата на общината.  

Г-жа Георгиева прочете формулирания и допълнен с общо съгласие текст „Кметовете на 

общини, на чиято територия са обособени места за практикуване на къмпинг туризъм, 

уведомяват министъра на туризма всяка година до 15 март за границите им и задължително 



публикуват информацията на интернет страницата  на общината и до 14 дни от 

обособяването на ново място“.   

Г-жа  Георгиева запозна с предложенията по отношение на  ал. 6., като същите бяха прочетени. 

Предложение на МТ – „Забранява се практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра 

извън категоризираните къмпинги, както и на плажовете и на отстояние от 100 метра от тях, с 

изключение на категоризираните къмпинги“. Предложение на Българско пещерното 

дружество, представено от г-н Лиловски – „Забранява се практикуването на къмпинг туризъм, 

в радиус от 300 метра извън категоризираните къмпинги. По време на активния летен сезон от 

юни до август не се допуска практикуването на къмпинг туризъм на плажовете и на отстояние от 

100 метра от тях в периода от 8 до 20 часа. Ограниченията в т. 7 не се отнасят за категоризираните 

къмпинги, места специално пригодени за къмпинг туризъм вписани в НТР, както и за плажовете 

за природосъобразен туризъм, където условията и редът за практикуване на къмпинг туризъм са 

определени в наредбата по чл. 164а“. Предложение на НАБЧ, представено от г-н Канариев - 

„Забранява се практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра извън категоризираните 

къмпинги, застроени урбанизирани терени със сграда/сгради, урбанизирани терени за къмпинг 

туризъм, както и на плажовете и на отстояние 100 метра от тях с изключение на категоризираните 

къмпинги“. Предложение на „Да запазим Корал“ – „Забранява се къмпинг туризъм в радиус от 

300 метра извън категоризираните къмпинги“. Общо четири предложения. 

Г-жа Снежана Димитрова предложи да се направи допълване за терени, за които е установен 

специален режим. 

Г-н Лиловски изрази становище, че принципно подкрепя предложението на „Да запазим корал“ 

и иска неговото предложение за времевия период да се гласува само в случай, че не се приеме 

предложението на Корал. То не е алтернативно, а допълващо - само ако се приеме забраната за 

практикуване на къмпинг туризъм на отстояние 100 метра от плажовете и тогава да се гласува 

дали това да е постоянно или в определени периоди.   

Г-жа  Георгиева запозна участниците в работната група с текстове от  ЗУЧК, в които се 

очертават параметрите на зона А и какво се забранява и позволява в тази зона.   

Г-н Канариев обърна внимание на неговото предложение, че за да запазим конкуренцията в 

бъдеще и да стимулираме създаването на къмпинги, е необходимо след забраната за 

практикуване на къмпинг в радиус от 300 метра извън категоризираните къмпинги да се добавят 

и „застроени урбанизирани терени  със сгради и урбанизирани терени за къмпинг“.   

Г-н Цанов изрази мнение, че е категорично против забраната за практикуване на къмпинг 

туризъм на отстояние по-малко от 100 метра от плажовете, тъй като тази забрана противоречи на 

същността на къмпингуването. А забраната за къмпингуване на плажовете не е необходимо да се 



формулира изрично – те са неприкосновена държавна собственост и ЗУЧК има пряко и 

непосредствено действие спрямо тях.     

           Участник в работната група допълни и, че плажовете не са само морски, напр. язовирите 

също имат плажове и така формулирана, забраната ще доведе до сериозен конфликт. 

           Г-жа Люба Батембергска предложи отпадане на забраната за къмпиране на 300 м. извън 

категоризираните къмпинги, както и на другите забрани в ал.6. Г-н Сандов се обяви също 

против тези забрани, респ. за отпадане на ал.6. 

   

Г-жа Георгиева подложи на гласуване оформилите се четири предложения. За предложението 

на МТ за текст с предложените забрани гласуваха 3 гласа „за“. За предложението на „Да запазим 

Корал“ - „забранява се практикуването на къмпинг туризъм в радиус от триста метра извън 

категоризираните къмпинги.“ – 5 гласа „за“. За да отпадне изцяло ал. 6  - 5 гласа „за“. И за 

предложението на г-н НАБЧ, аргументирано от г-н Канариев - „забранява се  практикуването на 

къмпинг туризъм в радиус от 300 метра извън категоризираните къмпинги, както и на плажовете“ 

– 1 глас „за“. 

Вследствие на резултатите от гласуването настъпи отново оживена дискусия с поляризирани 

мнения. Г-н Борислав Сандов предложи предложенията да се обединят смислово в 3 основни. 

Г-жа  Георгиева прие предложението на г-н Сандов и призова всички участници в заседанието 

да участват в гласуването за следните 3 предложения: на МТ, на „Да запазим Корал“ и за отпадане 

на  ал.6. Предложението на „Да запазим Корал“ беше прието с мнозинство от 10 гласа „за“ 

- „забранява се практикуването на къмпинг туризъм в радиус от триста метра извън 

категоризираните къмпинги“.   

 Г-жа  Георгиева прочете на работната група чл. 164б „ограниченията на настоящата глава не се 

отнасят за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, използвани при научно-

изследователски експедиции, спортни, културни и социални мероприятия“ като допълнението 

„социални“ беше на г-н Симов, представител на БТС.    

 Г-жа  Георгиева подложи на гласуване предложения текст, който беше приет в следната 

редакция: „ограниченията на настоящата глава не се отнасят за временно разполагане на 

палатки, кемпери и каравани, използвани при научно-изследователски експедиции, 

спортни, културни и социални мероприятия, организирани по съответния ред.“   

 Г-жа  Георгиева, прочете предложенията за текст на чл. 231а и изрази становище, че 

предложението на министерството е сравнително олекотено: „За практикуване на къмпинг 

туризъм на места, на които има изрична забрана, въведена със закон и обозначена по съответен 

начин, се налага глоба в размер от 100 до 300 лв. Кмет на община, който не изпълни в срок 



задължението по чл. 164а, ал. 5, се наказва с глоба в размер на 200 лв. При повторно нарушение 

глобите по ал. 1 и 2 се удвояват. В предложението на Българско пещерно дружество имаше 

разлика само в размера на глобите - „за практикуване на къмпинг туризъм на места на които има 

изрична забрана се налага глоба в размер от 50 до 150 лв.“ От името на Асоциация Българско 

Черноморие г-н Канариев предложи текстът на чл. 231а да гласи - „за практикуване на къмпинг 

туризъм на места, на които има изрична забрана, въведена със закон и обозначена по съответен 

начин и не са при условията, определени по чл. 146а, ал. 1, се налага глоба в размер от 100 до 300 

лв. Асоциация Българско Черноморие направи предложение и за нов чл.231г, визиращ още 

административни наказания, който бе гласуван отделно. 

Г-жа Георгиева обобщи предложенията за гласуване по чл.231а, ал.1: предложение на МТ – за 

глоба от 100 до 300 лв.; предложение на Българско пещерното дружество – за глоба от 50 до 

150 лв.; предложение на Асоциация Българско Черноморие – размер на глобите като в 

предложението на МТ, но добавен текст с условията, определени по чл. 146а, ал.1., за който текст 

г-н Канариев поиска експертно мнение дали е необходим за яснота. Присъстващите експерти не 

потвърдиха необходимостта от добавения текст. 

 Г-жа  Георгиева подложи на гласуване оформилите се две предложения по чл.231а, ал.1: първо 

предложение за глоба в размер от 100 до 300 лв.; второ предложение – за глоба в размер от 50 до 

150 лв. Прието беше първото предложение за глоба от 100 до 300 лв. с мнозинство от 7 гласа 

„за“. Второто предложение – глоба от 50 до 150 лв., получи 6 гласа „ за“.  

Г-н Цанов предложи глобата по чл.231а, ал.2 да е 1000 лв., а за повторно нарушение да се налага 

глоба от 2000 лв. 

 Г-жа Георгиева подложи на гласуване предложенията по чл.231а, ал.2: първо  предложение - 

за глоба от 200лв.; второ предложение – за глоба от 1000 лв. За първото предложение  гласували 

„за“  3-ма участника. За глоба 1000 лв. гласували „за“ - 11 участника. Второто предложение 

беше прието с мнозинство от останалите на заседанието участници в групата.  

За удвояване на глобите при повторно нарушение изразиха мнение „против“ само 2-ма 

участника в заседанието, поради което беше прието предложението на МТ за текст на 

чл.231а, ал.3. 

 Г-жа Георгиева прочете предложението на Асоциация Българско Черноморие  за нов чл. 231г, 

а г-н Канариев допълнително поясни предлаганите рестрикции: „Министърът на туризма или 

оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки в 

случай на: Който практикува къмпинг туризъм извън обособените за това места; Който 

практикува къмпинг туризъм в нарушение на чл. 164а , ал. 3.; Който практикува къмпинг туризъм 

в нарушение на чл. 164а, ал.4. Прилагането на принудителните административни мерки се 



извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него 

длъжностно лице. В заповедта по ал.2 се определя видът на принудителната административна 

мярка и начинът на прилагането й. Заповедта за принудителните административни мерки 

подлежи на незабавно изпълнение. Заповедта по ал.2 може да се обжалва от заинтересованите 

лица по реда на административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта по ал.2 не 

спира изпълнението й.“ 

Г-жа  Никовска изрази становище, че  предложението в  този му вид  е незаконосъобразно. 

Принудителните административни мерки следва да се дефинират в закон. 

Предложението на Асоциация Българско Черноморие за нов чл.231г не беше прието.   

Работата продължи с дискусия по текстовете, предвидени за включване в §1 на Допълнителните 

разпоредби на ЗТ, а именно предвидената нова т.90. Г-жа  Георгиева прочете предложението на  

Българското пещерно дружество – „къмпинг туризъм е дейност която се извършва на открито 

сред природата, включваща отдих и възстановяване или практикуване на всякакъв вид туризъм 

по смисъла на закона с използване на къмпинг оборудване за подслон- кемпер, каравана, палатка 

и др., на места специално пригодени за това и/или на които няма изрична забрана, въведена със 

закон и обозначена по съответен начин.“  

Проведе се дискусия, включително и по отношение на пунктуацията в дефиницията, която би 

пояснила смисъла й и с общо съгласие се прие следният текст: „къмпинг туризъм е дейност, 

която се извършва на открито сред природата, включваща отдих и възстановяване и/или  

практикуване на всякакъв вид туризъм по смисъла на закона, с използване на къмпинг 

оборудване за подслон, кемпер, каравана, палатка. 

Г-жа  Георгиева прочете предложението на МТ за редакция на т.31 от ДР на ЗТ: „Къмпинг е 

охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на 

туристи със собствена или с наета палатка, каравана или кемпер, както и за паркиране на 

автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга може да се 

разполагат бунгала, каравани /временно стационарно подвижно /колесно/ място за настаняване  

без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел/, места за хранене и търговия.“ 

Г-н Цанов предложи след каравани да се премахнат скобите и да се сложи запетайка, да се 

премахнат определенията „собствена или наета“ палатка.  

Г-жа Ирена Георгиева прочете и предложението на „Да запазим Корал“, което гласи:  „Къмпинг 

е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите  условия за пребиваване на 

туристи със собствена или наета палатка, каравана или кемпер, както и за паркиране на автомобили 

и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга може да се разполагат бунгала, 

като заеманата от тях територия не надвишава 10% от площта на терена, както и каравани /временно 



стационарно подвижно /колесно/ място за настаняване  без задължително изискване за кухненски 

бокс и санитарен възел/, места за хранене и търговия.“    

В осъществилата се дискусия участници изказаха мнение, че не е необходимо да се регламентира 

частта на бунгалата спрямо останалата площ на къмпинга, тъй като „идеята на къмпинга е да няма 

строителство“.  

Г-жа  Георгиева предложи да се гласува. Първото предложение е на МТ с прието предложение на 

г-н Цанов за редакция и пунктуация - „Къмпинг е охраняван терен със съответната инфраструктура 

и с необходимите условия за пребиваване на туристи  с палатка, каравана или кемпер, както и за 

паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга 

може да се разполагат бунгала, каравани, временно стационарни подвижни /колесни/ места за 

настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел, места за хранене 

и търговия. Второто предложение, подложено на гласуване, беше на „Да запазим Корал“ – 

„Къмпинг е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите  условия за 

пребиваване на туристи със собствена или наета палатка, каравана или кемпер, както и за паркиране 

на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга може да се 

разполагат бунгала, като заеманата от тях територия не надвишава 10% от площта на терена, както и 

каравани /временно стационарно подвижно /колесно/ място за настаняване  без задължително 

изискване за кухненски бокс и санитарен възел/, места за хранене и търговия.“  

Предложението на МТ получи 11 гласа „за“ и бе прието с мнозинство.  

 Г-жа  Георгиева прочете последното допълнение като каза, че никой не е възразил  срещу него 

и няма други предложения по текста, а именно – във връзка с промяната на чл.3, ал.1, т.4, да се 

въведе в бъдещата наредба и понятието Допълнителни туристически услуги за къмпинг туризма. 

Предложението за текст е: „Допълнителни туристически услуги за къмпинг туризъм са: 

създаване и поддържане на къмпинги за кемпери и каравани, зони за отдих, кемпер 

стопове, зони за обслужване на кемпери, каравани и други“. 

Предложението беше прието.  

Заседанието приключи в 17.45 часа.  

 

Подписал: /п./ 

                 Ирена Георгиева, заместник-министър, председател на работната група  

Протоколирал: /п./ 

                 Гергана Миткова-Александрова, държавен експерт в ГД „ТП“, МТ  



 


