
 

Резултати от дейността на Работната група за разработване на уредба относно 

къмпингуването, назначена със Заповед № Т-РД-16-43/12.04.2016 г., Заповед № Т-

РД-16-106/09.05.2016 г. и Заповед № Т-РД-29-116/24.06.2016 г. на министъра на 

туризма: 

§.... В чл.2,т.2 след думата "голф" се поставя запетая и се добавя думата „къмпинг ". 

 §.... В чл.3,ал.1,т.4 след думата "голф" се поставя запетая и се добавя думата „къмпинг". 

 §.... Създава се нова глава Четиринадесета „А" със следното заглавие 

„Места за практикуване на къмпинг туризъм" и съдържание: 

Чл.164а (1) По предложение на министъра на туризма Министерски съвет приема 

наредба, с която се определят:  

1. условията и редът, както и минималните изисквания за практикуване на 

къмпинг туризъм, 

2.  условията и редът за предоставяне на туристически услуги за къмпинг 

туризъм; 

3.  условията и редът за определяне на места, в които се практикува на 

къмпинг туризъм, правилата и нормативите за устройството им ;  

4.  условията и редът за вписване, промени и заличаване в регистъра по 

ал.3.  

(2) Къмпинг туризъм се практикува на места, специално пригодени за 

това и/или на които няма изрична забрана, въведена със закон при условията, 

определени по ал.1 със съгласието на собственика и/или владелеца на земята или 

упълномощено от тях лице. 

(3) Местата, на които се практикува къмпинг туризъм, се вписват в регистър, 

който е част от НТР. 

(4) Допустимо е обособяването на места за практикуване на къмпинг туризъм в 

урбанизирани, горски и земеделски територии само с предварително изрично 

съгласие на собственика на имота, при спазване на всички останали изисквания за 

практикуването му. 

 (5) Кметовете на общини, на чиято територия са обособени места за практикуване 

на къмпинг туризъм, уведомяват министъра на туризма всяка година до 15 март на 



съответната година за границите им и задължително публикуват информацията на 

интернет страницата на общината и до 14 дни от обособяването на ново място. 

(6) Забранява се практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра извън 

категоризираните къмпинги.   

Чл.164б Ограниченията на настоящата глава не се отнасят за временно 

разполагане на палатки, кемпери и каравани, използвани при научно-изследователски 

експедиции, спортни, културни и социални мероприятия, организирани по съответния 

ред.   

§4 Нов чл.23la. (1) За практикуване на къмпинг туризъм на места, на които 

има изрична забрана, въведена със закон и обозначена по съответен начин, се 

налага глоба в размер от 100 до 300 лв. 

(2) Кмет на община, който не изпълни в срок задължението по чл.164а, ал. 

5, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.  

(3) При повторно нарушение глобите по ал. 1 и 2 се удвояват. 

§.... В  Допълнителните разпоредби на ЗТ: 

1.     В §1: 

1.1. Създава се нова т.90 със следното съдържание:  

т. 90. „Къмпинг туризъм" е дейност, която се извършва на открито сред 

природата, включваща отдих и възстановяване и/или практикуване на всякакъв вид 

туризъм по смисъла на закона, с използване на къмпинг оборудване за подслон, кемпер, 

каравана, палатка.  

1.2.  Съществуващото определение в т.31 добива следната редакция:  

т. 31. „Къмпинг“ е охраняван терен със съответната инфраструктура и с 

необходимите  условия за пребиваване на туристи с палатка, каравана или кемпер, както 

и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на 

къмпинга може да се разполагат бунгала, каравани, временно стационарни подвижни 

(колесни) места за настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и 

санитарен възел, места за хранене и търговия. 

              

              Други: 

1. Във връзка с промяната на чл. 3, ал. 1, т. 4,  в бъдещата наредба по чл.164а да се 

въведе следното определение: 

„Допълнителни туристически услуги за къмпинг туризма са: създаване и поддържане на 

къмпинги за кемпери и каравани, зони за отдих, кемпер стопове, зони за обслужване на 

кемпери, каравани и други.“ 


