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Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на работа на Националния
съвет по туризъм (НСТ).
Чл. 2. Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на
туризма за осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма.
Чл. 3. Поименният състав на НСТ се определя със заповед на министъра на
туризма.
Раздел II.
Ръководство и състав на Националния съвет по туризъм
Чл. 4. (1) Националният съвет по туризъм се състои от председател, заместникпредседател, секретар и членове.
(2) Председател на НСТ е министърът на туризма или оправомощен от него
заместник-министър, или друго длъжностно лице.
(3) Заместник-председател на НСТ е заместник-министър на туризма или
оправомощено от министъра на туризма длъжностно лице.
(4) Секретар на НСТ е директорът на Главна дирекция "Туристическа
политика" при Министерството на туризма или друго, определено от министъра на
туризма със заповедта по чл. 3 длъжностно лице, от състава на главната дирекция.
(5) Членове на Националния съвет по туризъм са:
1. заместник-министър на икономиката, заместник-министър на финансите,
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместникминистър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър
на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместникминистър

на

земеделието

и

храните,

заместник-министър

на

транспорта,

информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието и
науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на

2

вътрешните работи и заместник-министър на младежта и спорта, определени от
съответните министри;
2. председателят на Комисията по защита на потребителите;
3. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;
4. изпълнителният директор на Националната агенция по приходите;
5. по един представител на всяка организация за управление на туристически
район, вписана в Националния туристически регистър (НТР);
6. по един представител на всяко браншово туристическо сдружение, вписано в
НТР;
7.

по

един

представител

на

регионалните,

на

продуктовите

и

на

професионалните туристически сдружения, вписани в НТР;
8. един представител на националните курорти;
9. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния,
сухопътния и водния транспорт;
10. по един представител на национално представените сдружения на
потребителите

в

Република

България

и

на

национално

представителните

работодателски организации в Република България;
11. представител на Националното сдружение на общините в Република
България.
(6) Като наблюдатели в работата на НСТ по покана на председателя на съвета
могат да бъдат включвани :
1. представител на администрацията на президента на Република България;
2.

началникът

на

кабинета

на

заместник

министър-председателя

по

европейските фондове и икономическата политика или друго лице, определено от
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата
политика;
3. заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на отбраната и
заместник-министър на правосъдието, определени от съответните министри;
4. представител на Българската академия на науките;
5. представител на Светия Синод на Българската православна църква.
(7) Председателят на НСТ може да кани за участие в работата на съвета
представители на български и чуждестранни фирми и обществени организации с опит и
експертиза в областта на туризма, както и на висши училища, изучаващи туристически
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специалности.
Чл. 5. Представителите на сдруженията, организациите и курортите по чл. 4, ал.
5, т. 7-10 се определят на ротационен принцип за срок 1 година на основата на писмено
споразумение между тях. В случай, че не постигнат съгласие в определен от
председателя на НСТ срок и не посочат своите представители, същите се определят от
председателя на съвета по негова преценка.
Чл. 6. Членовете на НСТ могат да бъдат представлявани от друго лице, с
изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание, когато те не могат да
присъстват по обективни причини.
Чл. 7. (1) Промени в поименния състав на НСТ могат да се правят по
предложение на министрите, които са определили своите представители, съответно по
предложение на ръководителите на организациите по чл. 4, ал. 5, т. 5-11.
(2) При прекратяване на правомощията на член от състава на НСТ, съответният
министър или ръководител в срок до 30 дни от настъпилата промяна определя своя
представител.
(3) При прекратяване на правомощията на наблюдател, органите по чл. 4, ал. 6
в срок до 30 дни от настъпилата промяна, определят своя представител за участие в
работата на съвета.
Чл. 8. (1) Председателят на Националния съвет по туризъм:
1. представлява НСТ пред всички органи и организации;
2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на НСТ;
4. организира и контролира изпълнението на решенията на НСТ;
5. подписва протоколите от заседанията на НСТ.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от
заместник-председателя.
Чл. 9. (1) Секретарят на НСТ организира подготовката на заседанията и
координира изпълнението на взетите решения.
(2) Секретарят на НСТ:
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1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на НСТ;
2. изпраща утвърдения дневен ред по чл. 12, ал. 2 на членовете на НСТ;
3. организира провеждането на заседанията и предоставянето на материалите
по точките от дневния ред;
4. води протокол от заседанията;
5. изпраща на членовете копия-извлечения от протоколите, решенията и
другите приети актове от всяко заседание;
6. води архива на НСТ;
7. осъществява връзката и координацията между членовете на НСТ.
(3) Секретарят на НСТ се подпомага от секретариат, който включва двама
административни сътрудници, служители на Главна дирекция "Туристическа политика"
на Министерството на туризма, които се определят със заповедта по чл. 3.
Раздел III.
Функции и задачи на Националния съвет по туризъм
Чл. 10. (1) Националният съвет по туризъм:
1. подпомага министъра на туризма при формирането и провеждането на
държавната политика в туризма;
2. подпомага координацията на националната политика в областта на туризма;
3. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява
становища по тях;
4. прави предложения до министъра на туризма за създаване, изменение,
допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;
5. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и
поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни
инвестиции в туризма;
6. обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от
тях;
7. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено
упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за
подобряване работата на контролните органи;
8. разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на
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потребителите на туристически услуги;
9. разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма.
(2) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по
въпроси, свързани с туристическото развитие - териториалното развитие, изграждането и
поддържането на туристическата инфраструктура, използването и опазването на
туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности, прилагането на
визовия режим и други.
(3) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по
въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация,
включително относно:
1. годишната програма за национална туристическа реклама;
2. маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и анализи и
прогнози за туристическото развитие;
3. дейности по брандиране и реклама на България като туристическа
дестинация;
4. Единната система за туристическа информация и Националния туристически
интернет портал;
5. дейността на Националната мрежа на туристическите информационни
центрове;
6. реализацията на проекти по програми на Европейския съюз в областта на
туристическия маркетинг;
7. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми
в панаири и прояви, свързани с туризма.
(4) При необходимост към НСТ, със заповед на министъра на туризма, по
искане на членовете му, се създават експертни групи или комисии по конкретни въпроси
от неговата компетентност с участието на представители на:
1. научни организации, институти и висши училища от областта на туризма;
2. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма.
Раздел IV.
Организация на дейността на Националния съвет по туризъм
Чл. 11. (1) Националният съвет по туризъм е постоянно действащ орган, който
провежда най-малко две редовни заседания в годината.
6

(2) Националният съвет по туризъм провежда извънредно заседание, по
предварително обявен дневен ред, по инициатива на най-малко една трета от неговите
членове.
Чл. 12. (1) Заседанията на НСТ са открити.
(2) За всяко заседание на НСТ се съставя дневен ред, който се изготвя от
секретариата, утвърждава се от председателя на НСТ и се изпраща на членовете на съвета
най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието, заедно с материалите от дневния
ред.
(3) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в
дневния ред.
(4) Предложенията по ал. 3 се представят в писмен вид, придружени с мотиви и се
завеждат в деловодството на Министерството на туризма и могат да бъдат включени в
дневния ред на предстоящо заседание на НСТ, ако са регистрирани не по-късно от 3
работни дни преди датата на провеждането му.
(5) Всеки член на съвета може да изразява становища, представени в писмен вид,
по материалите от дневния ред в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на
провеждане на предстоящото заседание на НСТ.
Чл. 13. Заседанията на НСТ се считат за редовни, ако на тях присъстват 50 % плюс
1 от всички членове на съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 14. (1) Решенията на НСТ се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието членове, с явно гласуване.
(2) При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по
изключение НСТ може да обсъди и приеме решения неприсъствено. В този случай,
решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на съвета.
Чл. 15. (1) На заседанията на НСТ се води протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на съвета.
(3) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени
на заседанията на НСТ.
(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от
секретариата на НСТ.
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(5) В срок до 10 работни дни след провеждането на всяко заседание копия от
протоколите и приетите актове се изпращат от секретаря до всички членове и
наблюдатели на НСТ.
Чл. 16. Организационно-техническото обслужване на дейността на НСТ се
осигурява от Главна дирекция „Туристическа политика” на Министерството на
туризма.
Чл. 17. За своята дейност членовете на НСТ не получават възнаграждение.
Чл. 18. (1) Националният съвет по туризъм периодично публикува информация за
дейността си на официалната интернет страница на Министерството на туризма.
(2) Изявления от името на НСТ пред средствата за масово осведомяване може да
прави председателят или заместник-председателят му.
(3) Информация за дневния ред и приетите решения на заседанията на НСТ се
предоставя на средствата за масово осведомяване и на заинтересовани лица от
председателя на НСТ.
(4) По решение на НСТ, определени точки от дневния ред и приетите по тях
решения, могат да не бъдат оповестявани.

Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на
Националния съвет по туризъм, издаден от министъра на икономиката и енергетиката.
§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за туризма и се
публикува на интернет страницата на министерството.
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