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ДО

Проект!

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Наредбата за Националния туристически регистър, приета с Постановление № 252на
Министерския съвет от 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 35, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на

Министерския съвет за допълнение на Наредбата за Националния туристически
регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2019 г. (Обн., ДВ,
бр. 81 от 2019 г.).
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма ( обн. ДВ, бр.17 от
25.02.2020)

се

предвижда

министърът

на

туризма

да

организира

воденето

актуализирането и поддържането на Национален регистър на туристическите
забележителности, фестивали и събития. В създадената глава петнадесета „а“ в Закона
за туризма (ЗТ) е уредено съдържанието на регистъра, който е публичен и има за цел да
представи в структуриран вид информация за обекти и събития, които представляват
интерес за туристите, и да осигури всички необходими данни за планиране и
организиране

на

посещение.

В

Националния

регистър

на

туристическите

забележителности, фестивали и събития се включват Регистър на туристическите
забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития. Нормативно са
уредени видовете забележителности, които подлежат на вписване в Националния
регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития. Собствениците,
съответно лицата, на които е предоставено ползването или управлението на
туристическите забележителности, вписани в регистъра, с изключение на защитените
територии, имат задължение да поддържат, реставрират, ремонтират и предприемат
всички необходими други мерки за запазването им при спазване на условията и по реда
на Закона за културното наследство, като неизпълнението на това задължение е скрепено
със санкция. В чл. 170в от ЗТ се предвижда условията и редът за вписване на
туристически забележителности, фестивали и събития в регистъра да бъдат уредени в
наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ.
В изпълнение на предвидената законова делегация е необходимо да бъде
допълнена Наредбата за Националния туристически регистър, приета на основание чл.
165, ал. 1 от ЗТ. Целта на нормативната промяна е да се разшири обхватът на наредбата,
като се предвидят условия и ред за вписване в Националния регистър на туристическите
забележителности, фестивали и събития, които да направят възможно изпълнението на
предназначението на регистъра, а именно да популяризира като

представи

разпознаваеми за дадена туристическа дестинация и атрактивни за туристите обекти и
инициативи по начин, който да спомогне планирането и организирането на посещения с
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цел

туризъм.

Регламентацията

на

Националния

регистър

на

туристическите

забележителности, фестивали и събития и въвеждането на подзаконова уредба на
условията и реда за вписване в него са в съответствие със заложените в Програмата за
управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. приоритет
в областта на туризма за утвърждаване на България като целогодишна туристическа
дестинация с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм, и цел
209: „Стимулиране на устойчивото развитие на туризма и редуциране на регионалните
диспропорции в развитието на сектора чрез популяризиране на културно историческото
наследство и туристическите атракции и развитие на специализираните видове туризъм“.
Вписването в регистъра не е във връзка с установен регистрационен режим за
осъществяване на дейности в сферата на туризма и не създава административна тежест
за гражданите и бизнеса.
Допълненията,

касаещи

Националния

регистър

на

туристическите

забележителности, фестивали и събития, са обособени в самостоятелна глава четвърта в
Наредбата за Националния туристически регистър. В нея на първо място се регламентира
съдържанието на обособените като самостоятелни раздели Регистър на туристическите
забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития. За вписаните
туристически забележителности се посочва следната информация: наименование и вид
на обекта, местоположение, собственост, дали туристическата забележителност е от
национално, регионално или местно значение (статут), време за посещение и ред за
достъп, транспортна осигуреност, среда, в която се намира, и възможност за видимост и
ориентация, наличие в непосредствена близост на туристическа инфраструктура и
публични услуги, интернет източници за обекта. По отношение на туристическите
фестивали и събития се вписват данни за наименованието и типа на инициативата, време
място на провеждане, кратко описание, дали културната проява има национално,
регионално или местно значение, организатор/и, периодичност на провеждане и уебсайт.
На следващо място в глава четвърта от наредбата се предвижда редът за вписване
в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития.
Вписванията, промените и заличаванията в регистъра ще се извършват от длъжностни
лица, определени от министъра на туризма. Длъжностните лица могат да процедират
служебно, въз основа на данните от други нормативно установени регистри, или по
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инициатива на определени категории лица. Така например вписване на туристическа
забележителност или промени във вписани обстоятелства могат да заявяват
собствениците – физически или юридически лица, съответно органите, които
упражняват правото на собственост на държавата, общините, религиозни институции,
или лицата, на които е предоставено ползването или управлението. Относно
туристическите фестивали и събития заявители могат да бъдат организаторите или
кметът на общината, на чиято територия се провежда съответната инициатива.
Образците на заявленията за вписване ще бъдат публикувани на институционалната
страница на Министерството на туризма след утвърждаването им от министъра на
туризма.
В 14-дневен срок от постъпване на заявлението определеното длъжностно лице
извършва вписването, след като установи, че заявеният за вписване в Регистъра на
туристическите забележителности обект или заявената за вписване в Регистъра на
туристическите фестивали и събития инициатива представляват туристическа
забележителност, съответно туристически фестивал или събитие така, както са
дефинирани в Закона за туризма, и че за тях за изпълнени критериите за привлекателност
по чл. 170а, ал. 4 от ЗТ. Освен това е необходимо подаденото заявление да съдържа
необходимата информация, която трябва да бъде вписана за обекта или инициативата.
При необходимост длъжностното лице може да изисква допълнителна информация от
заявителя, като определи срок за предоставянето ѝ. В случай че от събраната информация
не може да се установи изпълнението на условията за вписване, вписване не се извършва,
а длъжностното лице уведомява заявителя за причините за това. Няма пречка след
уведомлението да бъде подадено ново заявление за вписване на туристическа
забележителност, фестивал или събитие, което ще подлежи на разглеждане по описания
ред.
При настъпила промяна във вписаните в регистъра обстоятелства тя се отразява
от длъжностното лице служебно или ако бъде заявена по предвидения ред. Когато
престанат да са налице критериите за привлекателност за вписани туристически
забележителности, фестивали или събития, те ще се заличават от регистъра.
В резултат от предлаганите допълнения в подзаконовия нормативен акт ще бъде
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доразвита на подзаконово ниво уредбата относно Националния регистър на
туристическите забележителности, фестивали и събития, като се установят ясни и
конкретни условия и процедури за събирането, систематизирането и актуализирането на
информацията

относно

съществуващите

туристически

забележителности

и

провежданите фестивали и събития на територията на цялата страна от интерес за
туристите.
Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което
не се налага справка за съответствие с европейското право.
Проектът на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко или
косвено въздействие върху държавния бюджет, съгласно приложената одобрена
финансова обосновка към проекта.
В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е
публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма за обществено
обсъждане и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.
Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани по реда на чл.
32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация. Направените бележки и предложения са отразени в приложената
справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет приложения
проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за
Националния туристически регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г.).
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Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Справка за отразените становища от съгласуването по чл.32 от УПМСНА;
3. Получени становища;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

МАРИЯНА НИКОЛОВА:
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
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