
Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция:  

Министерство на туризма  

 

Нормативен акт:  Проект на ПМС за 

приемане на Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за туризма 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 01.07 

– 31.12.2020 г.  

Дата: 10.06.2020 г. 

 

Контакт за въпроси:  

Мая Никовска – началник на отдел 

РТД, дирекция „Туристическа 

политика“  

Телефон: 02 9046 873  

                  02 9046 872  

1. Дефиниране на проблема:  

1.1 Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

             Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на  

Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма  привежда в съответствие и 

синхрон подзаконовата уредба на материята във връзка с измененията и допълненията, 

настъпили по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, обн. 

ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 

2020 г., обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. и  Закона за изменение и допълнение на 

Закона за туризма, обн. ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.  Със ЗИД на ЗТ (обн. ДВ, бр. 37 от 

04.05.2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)  са въведени редица мерки за намаляване на 

административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, хижите, 

туристическите спални и прилежащите заведения чрез които отпадат изискванията за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.  

Действащата към момента Тарифа не определя размера на дължимите такси за  

въведените със Закона за държавния бюджет 2020 нов режим за регистриране на 

хотелиери, които ще предоставят настаняване в стаи за гости и апартаменти за гости. 

  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. 128, ал. 5, чл. 140, ал. 2, т. 9, чл. 142, 

ал. 9, чл. 143 б, ал. 4,  чл. 145, ал. 3, чл. 147, ал. 2, т. 4 и чл. 168, ал.3 от закона. 

 Целта на предлаганата промяна е привеждане на действащите към момента такси в 

съответствие  със броя и вида на предоставяните административни услуги и с начина   

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. Ще се определи и такса за регистриране на места за настаняване 

клас В – стаи за гости и къщи за гости, облекчен режим при упражняване на дейност, 

който е въведен със Закона за държавния бюджет на Република България 2020 г.  
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1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.).  

Необходимо е да се остойностят  дейностите и операциите, като се отчетат 

подобрените процедури и отпадането на някои документи, които се прилагат от 

заявителите, така че адекватно да се приложи Методологията по   чл. 7а, ал. 6 от 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност. Има нововъведени административни услуги, за 

които законът предвижда задължение за плащане на такса.  Въпросите за дължимите 

такси следва да се уредят в Тарифа.           

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

В момента се извършва такава. 

2. Цели:  

      2.1 Общи цели:  

     - Развитие на качествени и достъпни административни услуги и намаляване на 

административната тежест за гражданите и бизнеса и определяне на справедлив 

размер на дължимите такси.  

      2.2 Специфични цели:  

   Определяне на такси за нововъведените услуги и привеждане в пълно съответствие с   

чл. 7а, ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност 

Заложените цели напълно съответстват на стратегически документи от най-висок ранг 

– Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 

2014-2030 г.,  

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Лица, които упражняват дейност в туристическите обекти – хотелиери около 16 000 

физически и юридически лица, ресторантьори, като и над 3000 туроператори и  

туристически агенти, както и търговци, улесняващи предоставянето на свързани 

туристически услуги; екскурзоводи, планински водачи, ски учители и управители на 

ски училища, туристически сдружения, потребителите на туристическите услуги, 

администрацията, предоставяща административната услуга - Министерство на 

туризма, 265 общини, регионални и национални контролни органи със специална 

компетентност, браншови организации, потребителски организации на гражданите и 

на бизнеса, чиято дейност е свързана с предоставянето на туристически услуги по реда 
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на Закона за туризма. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант I - без действие: Неизпълнение на законовите изисквания, и невъзможност на 

общините да регистрират стаите за гости и апартаментите за гости, в които се 

предоставя настаняване 

Вариант II – Приемане на ПМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по 

Закона за туризма (предпочетен вариант) 

Таксите, които ще се събират по предоставените административни услуги са на 

основание 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. 128, ал. 5, чл. 140, ал. 2, т. 9, чл. 142, ал. 9, чл. 143 б, ал. 4,  чл. 145, ал. 

3, чл. 147, ал. 2, т. 4 и чл. 168, ал.3 от Закона за туризма. Нововъведени  такси са  

таксата за регистрация, вписване на обстоятелства и промени в Националния 

туристически регистър относно ски-училищата на основание чл. 143 б от Закона за 

туризма, както и таксата за регистрация за упражняване на дейност в стаи за гости и 

апартаменти за гости съгласно чл. 128, ал. 2 от Закона за туризма, съгласно които 

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва 

регистрация на места за настаняване от клас "В", в които се извършва хотелиерска 

дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър. Нивата на таксите се 

привеждат в съответствие с методиката за тяхното изчисление, съгласно чл. 7а от 

Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКВСД).  Към момента се извършва се 

извършва експертна оценка съгласно Методиката за определяне на 

разходноориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им  

- ускорено се реализира процеса по „прекатегоризация"  и регистрация на 

туристическите обекти; 

- въвеждат и могат да бъдат събирани такси за услуги, които не са включени в 

съществуващата тарифа; 

- намалява се административната тежест за бизнеса и гражданите. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.   

5. Негативни въздействия:  

Не се очаква настъпване на негативни въздействия  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 
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идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:   

Ясна, законосъобразна Тарифа за таксите, която ще изпълни всички изисквания на  чл. 

7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКВСД) и разходването им; 

- ускорено се реализира процеса по „прекатегоризация" на туристическите обекти; 

- въвеждат и могат да бъдат събирани такси за услуги, които не са включени в 

съществуващата тарифа; 

- намалява се административната тежест за бизнеса и гражданите. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 

резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: Не се идентифицират потенциални рискове от приемането 

на нормативния акт, включително възникване на съдебни спорове.  

„Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

 

9. Създават ли се нови регистри?   

Не  

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

Х Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

Към 2019 г. в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ са ангажирани 27032  

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

Х Не 

12. Обществени консултации:  

   По проекта за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за 

туризма не са провеждани обществени консултации 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 
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☐ Да 

Х  Не 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

     Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност:  

Лиляна Кирчева – Арсова,  директор на дирекция  „Туристическа политика“ 

 

Дата: 10.06.2020 г. 

 

 

Подпис: 

 

 

 

 

 


