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ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА 

(Обн. ДВ, бр.30 от 2013г., изм., бр.68 и 109 от 2013г., бр.40 от 2014г., бр.9, 14 и 79 от  

2015г., бр.20, 43, 59 и 75 от 2016г., бр.58, 85 и 96 от 2017г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 

17 60 и 100 от 2019 г.,  бр.13, бр.17,  бр.21,  бр.60, от 2020г., бр.21 от 2021г. ) 

 

§ 1. В чл. 17, ал. 3 се изменя така: 

„(3)  В ОУТР могат да членуват областни администрации, общини, туристически 

сдружения, вписани в Националния туристически регистър, търговски дружества,  научни 

организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите, и 

други организации, институции, чието седалище или място за извършване на дейността е 

на територията на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, 

национални и природни паркове, намиращи се на територията на района.  

§ 2. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 2 се изменя така:  

„2. изработване на лого, слоган и интернет-страница на туристическия район;  

2. Точка 5, думата „организиране“ се  заменя с думата „координиране“; 

3. Точка 10 се изменя така:  

„10.  създаване, поддържане на база данни за туризма в района и актуализиране  на 

Регистъра на атракциите в Националния туристически регистър – част от Единната 

система за туристическа информация;“ 

4. Създава се нова точка 14. 

„14. контролиране на състоянието  на маршрутите за  пешеходен туризъм и за планинско 

колоездене на територията на съответния район“  

§ 3. В чл.19, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Организациите за управление на туристическите райони могат да извършват 

допълнителна стопанска дейност само, ако е свързана с предмета на основните дейности 

по чл. 18, за която са регистрирани и като използват прихода за постигане на определените 

в устава цели.“ 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Предметът на стопанската дейност се определя в устава на ОУТР.“ 

3. Създава се нова ал. 3  със следния текст: 

„(3) Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени 

със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.“ 
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4. Досегашната ал. 2 става ал. 4. 

§ 4. В чл. 20, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 2, изречението „Функциите на контролен орган се осъществяват от министъра 

на туризма“ се заличава. 

2. Създава се ал. 3:  

„(3) Контрол по законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на 

публичните средства и дейности се осъществява по реда на Закона за сметната палата.  

Организациите за управление на туристическите райони подлежат на финансова 

инспекция по  Закона за държавната финансова инспекция.“ 

§ 5. В чл. 21, се създават ал. 4, ал. 5, и ал. 6 както следва: : 

„(4) Устройството ОУТР се определя от този закон и устава. 

(5) ОУТР може да има клонове. Изпълнителният директор на клона представлява ОУТР 

само за дейността на клона. 

(6) Клоновете на ОУТР, подлежат на вписване в Националния туристически регистър  със 

следните обстоятелства: наименованието на клона на ОУТР, седалището и адресът им на 

управление, имената и длъжността на лицето, определено за представляващ, както и 

предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му 

власт; 

§ 6. Член 22 се изменя така:  

„ чл. 22. (1) Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от  

пет български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица,  чието 

седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район. 

§ 7. В чл. 23, т. 1 думите „по чл. 24, ал. 2“ се заличават 

§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 думата „групите“ се заменя с „учредителите. 

2. В ал. 2, т. 2 се отменя. 

3. В ал. 3 т. 1 думите „от всяка група по чл. 22“ се заличават. 

4. В ал. 8, т. 2 се отменя. 

§9. Чен 28, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Уставът на ОУТР съдържа най-малко: 

1. наименованието; 

2. седалището; 

3. целите и средствата за тяхното постигане; 

4. предмета на допълнителната стопанска дейност; 

5. органите на управление; 
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6. клоновете; 

7. правомощията на органите на сдружението; 

8. правилата относно начина на представляване на сдружението; 

9. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за 

уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството; 

10. срока, за който е учредено сдружението; 

11. реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски; 

12. начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на 

кредиторите. 

§ 10. В чл. 29, ал. 1 думите“ се смята за възникнала от деня на вписването ѝ“ се заменят с 

„ възниква с вписването й“. 

§11. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава т. 8: 

„т. 8. отменя решения на другите органи на ОУТР, които противоречат на закона, устава 

или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ОУТР; 

2. Създават се нови ал. ал. 2 – 6: 

„(2) Правата по ал. 1, не могат да се възлагат на други органи на ОУТР. 

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на ОУТР. 

(4) Решенията на общото събрание на ОУТР подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

(5) Решенията на органите на ОУТР, които са взети в противоречие със закона, устава или 

предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание 

по искане на заинтересуваните членове на ОУТР или на негов орган, отправено в 

едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на 

ОУТР от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен 

срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.“; 

 3. Досегашните ал. 2 и ал. 3 стават ал. 7 и ал. 8  

§12. В чл. 35 се правят следните допълнения 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Редовното общото събрание на ОУТР се свиква от управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на една трета от членовете на организацията. Ако в последния 

случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване 
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на общото събрание, то се свиква от контролния съвет по писмено искане на 

заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.; 

2. В ал. 3 се създава изречение второ:  „Ако в последния случай управителният съвет в 

двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на извънредното събрание, то 

се свиква от контролния съвет по писмено искане на заинтересуваните членове или 

натоварено от тях лице.“; 

3. В ал. ал. 6 след думите „на организацията“ се допълват „ и се поставя на мястото за 

обявления в сградите, в които се намират управлението и клона (ако има такъв) на ОУТР. 

 

§13. В чл. 36 се създават ал. 4 е ал. 5: 

„ (4) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

1. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се 

до: 

2. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

(5) Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа 

на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на 

пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.“ 

§14. В чл. 36, ал. 1  се създава изречение трето:  „В последния случай по въпроси, които 

не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения. 

§15. В чл. 41, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В т.1 думата „двама“ се заменя с „трима“; 

2. Точка 2 се отменя. 

§ 16. Член  43, ал. 2 се изменя така: 

„ (2) Организациите за управление на туристически райони може да се подпомагат 

финансово от бюджета на Министерството на туризма. 

1.  Финансовото подпомагане се осъществява по критерии, условия, правила и процедури 

определени от министъра на туризма. 

2. Финансовото подпомагане се осъществя при спазване на действащото законодателство 

и съобразяване с правилата по държавните помощи.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организациите за управление на 

туристически райони може да се подпомагат финансово от бюджета на Министерството 

на туризма при условия и по ред, определени от министъра на туризма. 
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§17. В чл. 44, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3: 

1.1. Точка 2 се изменя така: 

„2. извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите 

нрави; 

1.2. Създават се т. 3 и т. 4 : 

„3. е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма 

или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма; 

4.е обявено в несъстоятелност.“; 

        2.Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Заповедта по ал. 3 се издава: 

1. от министъра на туризма по искане на всяко заинтересовано лице в случаите по т.1; 

2. служебно от министъра на туризма в случаите по т. 2, при констатирани нарушения от 

контролните органи по чл. 46, при иска на контролния орган установил нарушението или 

контролния съвет на ОУТР; 

3. служебно от министъра на туризма в случаите по т. 3, при иск на главния прокурор на 

Република България. 

4. служебно от министъра на туризма в случаите по т. 4, при иск на всеки заинтересуван 

или на прокурора;“ 

3.Създава се ал. 5: 

„(5) В случаите по ал. 4, т. 2, 3 и т. 4, контролният орган на ОУТР назначава ликвидатор. 

§18. В чл. 45, в ал. 1 думите „Министър на туризма“ се заменят с „контролния съвет на 

ОУТР“; 

§19. Раздел V. „Контрол“ се изменя така 

1. Член 46 се изменя така: 

„Чл. 46 (1) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

(2) Решенията на органите на ОУТР, които са взети в противоречие със закона, устава или 

предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание 

по искане на заинтересуваните членове на ОУТР или на негов орган, отправено в 

едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

(3) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на 

сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в 
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едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

2. Създава се нов член 46а: 

„ чл. 46а  Министърът на туризма или упълномощено от него длъжностно лице извършва 

контрол за спазване по спазване на изискванията по чл. 33 – чл. 40 и за изпълнение на 

задълженията по чл. 168, ал. 2, налага имуществените санкции по чл. 233. 

 

§20. Създава се чл. 233: 

„Чл. 233. (1) За нарушение на разпоредбите на чл. 33 – чл. 40 и за неизпълнение на 

задълженията по чл. 168, ал.2, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. 

за всеки отделен случай. 

(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 6000 лв. 

 

 


