РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №………
от……………………………2020 година
За изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2019 г.
(Обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така: „Наредба за Националния
туристически регистър и за условията и реда за вписване в Националния регистър на
туристическите забележителности, фестивали и събития“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създава точка 3:
„3. условията и редът за вписване на туристически забележителности, фестивали и
събития в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и
събития.“
§ 3. В чл. 3 е създават точки 10-12:
„10. ски училищата, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 10 от Закона за туризма;
11. търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги,
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 11 от Закона за туризма;
12. регистрираните стаи за гости и апартаменти за гости и лицата, които извършват
дейност в тях, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 13 от Закона за туризма.“
§ 4. Чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в
Националния туристически регистър, са задължени да я заявят при условията и по реда на
чл. 68, ал. 4 и 5, чл. 142, ал. 8, чл. 143д, ал. 3 и 4, чл. 147, ал. 5 и чл. 168, ал. 2 от Закона за
туризма.“
§ 5. Създава се глава четвърта с членове 15-20:
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„НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ,
ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯ
Чл. 15. (1) Националният регистър на туристическите забележителности,
фестивали и събития по чл. 170а, ал. 1 от Закона за туризма е публичен и се разработва и
поддържа от министъра на туризма.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват туристически забележителности, фестивали и
събития, когато имат висока степен на привлекателност за туристите съгласно критериите
по чл. 170а, ал. 4 от Закона за туризма.
Чл. 16. (1) В Националния регистър на туристическите забележителности,
фестивали и събития като самостоятелни раздели се обособяват Регистър на
туристическите забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития.
(2) Регистърът на туристическите забележителности съдържа следната информация
за вписаните обекти:
1. индивидуализиращи данни:
а) наименование на туристическата забележителност, като за обекти, вписани в
други нормативно установени регистри, се посочва наименованието, с което са вписани в
съответния регистър;
б) вид на туристическата забележителност;
в) местоположение;
г) собственост;
д) статут;
2. вид туризъм, за който е подходяща туристическата забележителност;
3. достъпност за посещение:
а) работно време;
б) ред за достъп;
в) транспортна достъпност;
г) среда, в която се намира туристическата забележителност;
д) възможност за ориентация;
4. туристически услуги и условия за престой;
5. Интернет източници.
(3) Регистърът на туристическите фестивали и събития съдържа следната
информация за вписаните инициативи:
1. индивидуализиращи данни:
а) наименование на инициативата;
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б) фокус на инициативата;
в) целева група;
г) време на провеждане;
д) място на провеждане;
е) кратко описание;
ж) значение на културната проява;
2. организатор/и;
3. достъпност:
а) ред за достъп;
б) транспортна достъпност:
4. туристически услуги и условия за престой;
5. уебсайт на инициативата.
Чл. 17. (1) Вписванията, промените и заличаванията в Националния регистър на
туристическите забележителности, фестивали и събития се извършват от длъжностни
лица, определени от министъра на туризма.
(2) Вписванията, промените и заличаванията се извършват служебно въз основа на
данните от други нормативно установени регистри или по инициатива на лицата по чл. 18,
ал. 1 и чл. 19, ал. 1.
(3) За служебно вписване в Националния регистър на туристическите
забележителности, фестивали и събития, длъжностно лице по ал. 1 изготвя доклад до
министъра на туризма с предложение за вписване. След одобрение на доклада от
министъра на туризма длъжностното лице извършва вписването.
Чл. 18. (1) Лицата, които са собственици или на които е предоставено ползването
или управлението на туристическа забележителност, подават заявление-декларация за
вписване в Регистъра на туристическите забележителности по образец, утвърден от
министъра на туризма и публикуван на институционалната страница на Министерството
на туризма.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението-декларация длъжностно лице,
определено от министъра на туризма, извършва вписване, ако са изпълнени следните
условия:
1. обектът представлява туристическа забележителност;
2. изпълнени са критериите за привлекателност по чл. 170а, ал. 4 от Закона за
туризма;
3. заявлението-декларация съдържа информацията по чл. 16, ал. 2.
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(3) При необходимост длъжностното лице може да изисква допълнителна
информация от заявителя, като определя срок за предоставянето й. В този случай срокът
по ал. 2 спира да тече.
(4) След установяване на изпълнението на условията по ал. 2 длъжностното лице
изготвя доклад до министъра на туризма с предложение за извършване на вписване. След
одобрение на доклада от министъра на туризма длъжностното лице извършва вписването.
(5) Ако след изтичане на срока по ал. 3 от наличната информация не може да се
установи изпълнението на всички условия по ал. 2, длъжностното лице изготвя доклад до
министъра на туризма с предложение да не се извършва вписване. След одобрение на
доклада от министъра на туризма длъжностното лице изпраща уведомление до заявителя,
в което се посочват причините, поради които не може да се извърши заявеното вписване.
(5) При промяна в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 за вписан обект тя се отразява от
длъжностното лице служебно или въз основа на подадено заявление-декларация по ал. 1
в 7-дневен срок от заявяването на промяната.
(6) От Регистъра на туристическите забележителности се заличават обекти, за
които не e изпълнено условието по ал. 2, т. 2. Заличаването се извършва служебно от
длъжностното лице или въз основа на подадено уведомление от лицата по ал. 1. Когато
установи, че за определен обект не е изпълнено условието по ал. 2, т. 2, длъжностното
лице изготвя доклад до министъра на туризма с предложение за заличаване. След
одобрение на доклада от министъра на туризма длъжностното лице извършва
заличаването.

При

служебно

заличаване

от

Регистъра

на

туристическите

забележителности се изпраща уведомление до вписания собственик на обекта.
Чл. 19. (1) Организаторът на туристически фестивал или събитие или кметът на
общината, на чиято територия се провежда инициативата, подават заявление-декларация
за вписване в Регистъра на туристическите фестивали и събития по образец, утвърден от
министъра на туризма и публикуван на институционалната страница на Министерството
на туризма.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението-декларация длъжностно лице,
определено от министъра на туризма, извършва вписване, ако са изпълнени следните
условия:
1. инициативата представлява туристически фестивал или събитие;
2. изпълнени са критериите за привлекателност по чл. 170а, ал. 4 от Закона за
туризма;
3. заявлението-декларация съдържа информацията по чл. 16, ал. 3.
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(3) При необходимост длъжностното лице може да изисква допълнителна
информация от заявителя, като определя срок за предоставянето й. В този случай срокът
по ал. 2 спира да тече.
(4) След установяване на изпълнението на условията по ал. 2 длъжностното лице
изготвя доклад до министъра на туризма с предложение за извършване на вписване. След
одобрение на доклада от министъра на туризма длъжностното лице извършва вписването.
(5) Ако след изтичане на срока по ал. 3 от наличната информация не може да се
установи изпълнението на всички условия по ал. 2, длъжностното лице изготвя доклад до
министъра на туризма с предложение да не се извършва вписване. След одобрение на
доклада от министъра на туризма длъжностното лице изпраща уведомление до заявителя,
като посочва причините, поради които не може да се извърши вписване в Регистъра на
туристическите фестивали и събития.
(6) При промяна в обстоятелствата по чл. 16, ал. 3 тя се отразява от длъжностното
лице служебно или въз основа на подадено заявление-декларация по ал. 1 в 7-дневен срок
от заявяването на промяната.
(7) От Регистъра на туристическите фестивали и събития се заличават инициативи,
за които не e изпълнено условието по ал. 2, т. 2. Заличаването се извършва служебно от
длъжностното лице или въз основа на подадено уведомление от лицата по ал. 1. Когато
установи, че за определена инициатива не е изпълнено условието по ал. 2, т. 2,
длъжностното лице изготвя доклад до министъра на туризма с предложение за заличаване.
След одобрение на доклада от министъра на туризма длъжностното лице извършва
заличаването. При служебно заличаване от Регистъра на туристическите фестивали и
събития се изпраща уведомление до вписания организатор на инициативата.
Чл. 20. (1) За всеки вписан обект в Регистъра на туристическите забележителности
или инициатива в Регистъра на туристическите фестивали и събития се открива партида с
уникален индекс, в която се вписват предвидените данни. Към всяка партида има партидно
дело, към което се съхраняват представените документи и информация, въз основа на
които са извършени вписванията, промените или заличаванията.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване
обстоятелства.
(3) Вписването на промени се извършват така, че да не бъде засегната
информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(4) Когато се заличава вписан обект или инициатива, в съответното поле се записва,
че вписването е заличено, като се посочват датата на заличаването и лицето, което го е
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извършило, както и причината за това заличаване. Заличаването не може да води до
унищожаване или повреждане на информацията относно заличения обект или
инициатива.“
§ 6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават точки 4 и 5:
„4. Туристическа забележителност е обект съгласно § 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за туризма (ДВ, бр. 30 от 2013 г.).
5. Туристически фестивали и събития са инициативи съгласно § 1, т. 97 от
допълнителните разпоредби на Закона за туризма (ДВ, бр. 30 от 2013 г.).“
§ 7. В § 4 от Заключителните разпоредби след текста „чл. 165, ал. 2“ се добавя „и
чл. 170в“.
Заключителни разпоредби
§ 8. В едномесечен срок от влизане в сила на постановлението министърът на
туризма утвърждава образците на заявления-декларации.
§ 9. В 9-месечен срок от влизане в сила на постановлението водените от
Министерството на туризма Регистър на туристическите атракции и Регистър на
туристическите фестивали и събития се привеждат в съответствие с изискванията на
наредбата.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/БОЙКО БОРИСОВ/
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА:
/КРАСИМИРА НЕЧЕВА/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА:

/ИВЕЛИН СЛАВОВ/
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