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Мотиви
Съгласно чл. 26,
ал. 2 от Указ №
883 от 24.04.
1974 за
прилагане на ЗНА
„Членът може да
се състои от
алинеи, алинеята
- от точки, а
точката - от
букви.“
Чл. 116 от ЗТ не
предвижда
такава
възможност
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Коментар : Несериозно е в проект на
нормативен акт да се използват булети
наместо точки.
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2. Вх. № Т-94-Н32/мейл от
22.07.2019

По чл. 8 (1): „Незабавно“ безспорно е това,
към което трябва да се стремим, но в
случаите с ъплоуд на файл не е реалистично
да очакваме, че хотелиерите ще подават
данни повече от веднъж на ден. В този
смисъл, текстът от наредбата колко е
задължаващ ? Основателно ли е
предположението ми, че тези, които ще
качват файлове веднъж дневно, а и тези,
чиито системи бъдат надградени по
съответния начин, ще бъдат третирани с
„търпимост“? Ако между времето на
вписването в регистъра на настаняванията и
подаването на данните към ЕСТИ така или
иначе може да има цели часове или дори
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почти цяло денонощие, то не е ли по-добре
(ако все пак не противоречи на ЗТ), да се
запише вместо „незабавно“ нещо в духа на:
„…вписват в Единната система за
туристическа информация данни от
регистрите за настаняване в обем, определен
с чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма не покъсно от XX часа от съответното вписване в
регистъра на настаняванията по чл. 116 от
ЗТ“. Разбира се, валиден е и вариантът да
остане „незабавно“ и да се надяваме, че
повече хотелиери ще го вземат присърце,
пък за тези, които качват файлове веднъж
дневно или просто тарикатеят,
контролиращите органи да ме обръщат
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внимание;
•
По Чл. 9: Подаването на данни може
би следва да се раздели в две
хипотези/алинеи:
o
През профил на оторизиран
потребител на ЕСТИ, асоцииран с физическо
лице - представител на съответното лице,
извършващо дейност в туристическите
обекти;
o
В режим „система-система“, при
който информационна система на
съответното лице, извършващо дейност в
туристическите обекти, комуникира с ЕСТИ
през автоматизиран канал за обмен на
данни. Протоколът за интеграция в режим
„система-система“ се определя от министъра
на туризма;
•
По чл. 10 (1) предлагам следния
текст: За получаване на достъп до ЕСТИ,

Предложенията
отговарят на
реализираните
функционалности
на ЕСТИ

лицето, извършващо дейност в обекта,
определя поне едно физическо лице с роля
на Супер потребител в Единната система за
туристическПа информация. Лицата с роля на
Супер потребител управляват достъпа на
останалите потребители (оператори и/или
супер потребители), до данните и функциите
в системата, за съответното място за
настаняване, ако са определени такива;
•
По чл. 10 (2) предлагам следния
текст: Регистрирането на профила на първи
супер потребител се извършва от лицето,
което извършва дейност в обекта, чрез
подаване на електронна форма за
регистрация, достъпна от началната страница
на Единната система за туристическа
информация;
•
По чл. 11 предлагам следната
редакция: вместо „за създаване на профил
на лицето, извършващо дейност в мястото за
настаняване“ да бъде „за създаване на
профил на потребител, представляващ
лицето, извършващо дейност в мястото за
настаняване“;
•
По чл. 12 предлагам следния текст,
като трябва да се съобрази как да се
структурира в наредбата (алинеи, точки,
букви и т.н.):
o
Достъпът на потребителите до
данните и функциите в Единната система за
туристическа информация, свързани със
съответните места за настаняване, се
управлява от:

Приема се

Предложенията
отговарят на
реализираните
функционалности
на ЕСТИ

Приема се

Предложенията
отговарят на
реализираните
функционалности
на ЕСТИ

Приема се

Предложенията
отговарят на
реализираните
функционалности
на ЕСТИ

Лицето, което извършва дейност в
мястото за настаняване/обекта чрез своите
представители с роля супер потребител;
за категоризираните от министъра на
туризма – от служители на министерството
на туризма;
за категоризираните от кмета на
общината – от служители на общинската
администрация;
o
Лицето, което извършва дейност в
мястото за настаняване/обекта може да
добавя и други потребители (оператори или
супер потребители), по следните начини:
по реда на регистрация, съгласно чл.
10 или
чрез по-рано регистрирани свои
представители с роля супер потребител;
o
За всяка регистрация на
потребителски профил и промяна на статуса
му (редакция на данни, активиране,
блокиране) се изпраща уведомление по
електронна поща до съответното лице;
•
По чл. 13 (4) и чл. 14 предлагам двете
клаузи да бъдат обединени в чл. 14 и текстът
в него да бъде в смисъла на предложеното
по-горе по чл. 12.
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Тази
формулировка
ще допринесе
повече яснота

