СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ
КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА.

№

1.

Организация/пот
ребител
/вкл. начина на Предложения и становища
получаване
на
предложението/
Ивайло Николов –
управител
на
Травентурия
ООД,
регистрирано
дружество
като
туроператор
Вх. № Т-94-Й164/25.09.2020 /
изпратено
по
електронна поща/

Приети/
Неприети

1. Предложение: Да НЕ се намаляват 1.Приема се.
таксите за вписване в регистъра на
туроператорите и туристическите агенти и
за издаване на удостоверение за
регистрация
за
извършване
на
туроператорска, туристическа агентска, и
туроператорска и туристическа агентска
дейност.
Коментар: В България и в момента (още от
преди пандемията) има пренасищане на
пазара с туроператори/туристически
агенти - 4470 регистрирани бизнеса (при
3100 в Германия). В близките поне З
години България тепърва ще се отърсва от
последиците на КОВИД пандемията.
Улесняването на регистрирането на нови
бизнеси в тази сфера неминуемо ще
доведе до пренасищане на и без друго
силно редуцирания в момента пазар, което
ще бъде много далеч от понятието
„здравословна
конкуренция".
Изключително силно заниженото търсене
на туристически пакети, но за сметка на

Мотиви

1.Таксата за регистрация е
завишена.

това наличието на още по-голям брой
туроператори/туристически агенти ще
създадат предпоставки за дъмпинг на
цените, което от своя страна ще доведе със
себе си още по-голям риск от
банкрутиране на фирми в сектора (които и
без друго изнемогват заради кризата в
момента). А банкрутирането на фирми ще
доведе на свой ред не само до
освобождаване на много заети в сферата
хора, но и до трайно понижаване на
доверието у клиентите към бранша като
цяло, което ще резултира в допълнителен
спад в търсенето на туристически услуги
(и съответно още фалити). По отношение
на хаоса, който може да настъпи с
неплащането
на застраховките от
застрахователните компании при масови
фалити в сектора дори не бих искал да
коментирам.
Препоръки към предложението:
1)Да не се улеснява придобиването на Препоръка
лиценз за туроператорска/турагентска 1)Приема се
дейност. Съответно таксите за това да не
бъдат намалявани.

Препоръка
1)Не се улеснява
регистрацията за извършване
на
туроператорска/турагентска
дейност. Процедурата по
регистрация на ТО/ТА не е
регламентирана в Тарифата за
таксите.
2)Приемат
се 2)Тъй-като приемаме т. 1,
2)
В случай, че не се приеме предложенията
следва че приемаме и т. 2. Не
предложението, то таксите за вписване и
се улеснява регистрацията за

за издаване да бъдат намалени след за
бъдещи извършване на
минимум 3 години
действия.
туроператорска/турагентска
дейност.
3)
Създаване
на
регистър
на 3) Не се приема.
незаконно
практикуващите
туроператорска дейност, който да бъде
общодостъпен всички крайни клиенти в
България и чужбина.

2.

Община Варна
Дирекция
“Туризъм“
Вх. № Т-08-00352/01.10.2020 г.
/изпратено
по
електронна поща/

1.Предложение: Да се промени текста 1.Приема се.
на чл. 2, ал. 1, т. 3
Чл. 2, ал. 1, т. 3. За разглеждане на
документите за категоризиране на места
за настаняване клас Б - къщи за гости,
бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 4 лв. на
легло;
б) бунгала за едно легло - 4 лв. на легло;
в)за
паркомясто
за
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 4
лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 4 лв. на
брой.
Като се чете :
Чл. 2, ал. 1, т. 3: За разглеждане на
документите за категоризиране на места

3)Процедурата по регистрация
и регистър на ТО/Та не са
обект на регламентиране в
Тарифата на таксите
На основание чл. 166, ал. 1, т.
1 от Закона за туризма в
Министерството на туризма се
води и поддържа Регистър на
туроператорите и
туристическите агенти, част от
Националния туристически
регистър.

за настаняване клас Б - къщи за гости,
бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 25 лв. на
легло;
б) бунгала за едно легло - 30 лв. на легло;
в)за
паркомясто
за
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг 10 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 10 лв.
на брой.
Мотиви:
Към момента къщите за гости са
приравнени към стаите за гости и
апартаментите за гости по процедура
„регистрация“ и размер на такса. В
посочената разпоредба не е предвидено,
че разходите за административната услуга
по
регистрация
и
издаване
на
удостоверение за регистрация ще
превишават заплатената такса. Отделно
обектите по б. Б,В, и Г са по процедура
„категоризация“,
която
предвижда
проверка на място и изработка на
удостоверение и табела също повишават
разхода за услугата в сравнение с
определената такса, като я превишава По
този начин общините ще търпят
финансови загуби. Не считаме, че
еднократното заплащане на посочената
сума ще утежни клиента, тъй като сумата
не е голяма, а търсенето на къщи за гости
и бунгала се повиши през последните
месеци.

2.Предложение: Да се допълни текста 2.Приема се.
по чл. 2, ал. 1, т. 5
Чл. 2, ал. 1, т. 5: За разглеждане на
документите за категоризиране на
заведения за хранене и развлечения
(самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване) ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 400 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 750 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1000 лв.;
Като се чете:
Чл. 2, ал. 1. т. 5. За разглеждане на
документите за категоризиране на
заведения за хранене и развлечения
(самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване) ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;
г) от 100 до 151 места за сядане - 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане - 550 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане - 750 лв.;
ж) над 300 места за сядане - 1000 лв.;
Мотиви:
Има много обекти, които разполагат с
места за сядане според тротоарното право,
което им е определено и понякога

надвишават с единици броя места, което
ги прехвърля да заплащат по-високата
такса. Така текста ще се прецизира и няма
да има такива големи разлики в заплащане
на услугата.
3.Предложение: Да се допълни текста 3.Приема се.
по чл. 2, ал. 2, т. 5
Чл. 2, ал. 2, т. 5. За вписване в НТР на
заведения за хранене и развлечения
(самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване) - ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 400 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 750 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1000 лв.;
Като се допълни:
За вписване в НТР на заведения за хранене
и развлечения (самостоятелни или
прилежащи към места за настаняване) ресторанти,
заведения
за
бързо
обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;
г) от 100 до 151 места за сядане - 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане - 550 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане - 750 лв.;
ж) над 300 места за сядане - 1000 лв.;
Мотиви:

Таксата да се изравни с тази по чл. 2, ал. 1,
т. 5. Така текста ще се прецизира и няма да
има такива големи разлики в заплащане на
услугата.
Чл. 2. (3) За вписване на настъпили
промени в обстоятелствата относно
категоризирани туристически обекти места за настаняване и прилежащите към
тях заведения за хранене и развлечения,
самостоятелни заведения за хранене и
развлечения,
туристически
хижи,
туристически
учебни
центрове
и
туристически спални и прилежащите към
тях заведения:
1.за вписване на настъпили промени в
обстоятелства в НТР и/или в регистрите
по чл. 167, ал. 1 от ЗТ, относно
категоризирани туристически обекти,
когато промяната води до издаване на нов
(актуализиран) документ (удостоверение)
- 120 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в
обстоятелства в НТР и/или в регистрите
по чл. 167, ал. 1 от ЗТ, относно
категоризирани туристически обекти,
когато промяната не води до издаване на
нов
(актуализиран)
документ
(удостоверение) - 30 лв.;
4. Предложение: Да отпадне ал. 4 от чл. 4.Не се приема.
2
Да отпадне ал. 4
(4) Таксите по ал. 1 и ал. 3 се заплащат при
подаването
на
документите
за

На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗТ, (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020
г.)
За
регистрацията,
вписването на обстоятелства и
промени
в
Националния

категоризиране/за вписване на промяна в
обстоятелствата, а по ал. 2 – при
получаването категорийната символика
(удостоверение за категория и табела).
Мотиви:
Посочената разпоредба беше действаща
преди промяната на закона от 2018 г.
Тогава общините натрупаха голяма
практика, относно некоректни сезонни
фирми, които си откриват сезонните
обекти в началото на лятото, заплащайки
половината
от
таксата,
а
след
приключване на сезона не се явяват да си
получат категорийната символика и да
заплатят остатъка от таксата за
извършената
вече
административна
услуга. През летният сезон работят само с
издаденото временно удостоверение,
което като срок на действие обхваща
летния сезон и по този начин икономисват
за себе си половината от таксите.
Общините търпят загуби от незаплатените
административни
такси,
въпреки
извършената услуга и извършения разход
за производство на удостоверението за
категория и табелата. Към момента няма
грешка цялата такса да се заплаща
наведнъж
при
подаване
на
документацията. Не са постъпвали
оплаквания от страна на браншови
организации, предвид което считаме, че
няма основание за промяна на практиката.

туристически регистър се
събират
такси
съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3.
На основание чл. 132, ал. 3 от
Споделяме
ЗТ (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г.,
мотивите
на в сила от 04.05.2018 г.)
категоризиращи Категорийната символика се
я орган на този получава лично или чрез
вид обект
упълномощен представител от
заявителя, след заплащане на
такса
за
вписване
в
Националния
туристически
регистър съгласно тарифата по
чл. 69, ал. 3.
Съгласно чл. 132, ал 5 от ЗТ,
(Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в
сила от 04.05.2018 г.) За
разглеждането на документите
за
категоризиране,
за
вписването в Националния
туристически регистър и за
вписване на промени в
обстоятелствата се събират
такси съгласно тарифата по чл.
69, ал. 3.

5.Предложение: Да се промени чл. 3, ал. 5.Принципно се 5.Съгласно последния проект
1 и да се създаде нова ал. 2:
приема
на Тарифата за таксите: „Чл. 3.
Чл. 3. (1) За регистрация и вписване в НТР
(1) За регистрация и вписване в
на места за настаняване клас В - стаи за
НТР на места за настаняване
гости и апартаменти за гости се събира
клас В - стаи за гости и
такса от - 8 лв. на легло.
апартаменти за гости се събира
Като се чете:
такса от - 20 лв. на легло.
Чл. 3 (1) За регистрация на места за
(2) За вписване на промени в
настаняване клас В - стаи за гости и
НТР на стаи за гости и
апартаменти за гости се събира такса от апартаменти за гости, когато
25 лв. на легло
промяната води до издаване на
Нова (2) За вписване в НТР на места за
нов (актуализиран) документ
настаняване клас В - стаи за гости и
(удостоверение) се събира
апартаменти за гости се събира такса от такса от - 50 лв.
8 лв. на легло.
(3) За вписване на промени в
(2) За вписване на промени в НТР на стаи
НТР на стаи за гости и
за гости и апартаменти за гости, когато
апартаменти за гости, когато
промяната води до издаване на нов
промяната не води до издаване
(актуализиран) документ (удостоверение)
на
нов
(актуализиран)
се събира такса от - 50 лв.
документ (удостоверение) се
(3) За вписване на промени в НТР на стаи
събира такса от - 20 лв.“
за гости и апартаменти за гости, когато
промяната не води до издаване на нов
(актуализиран) документ (удостоверение)
се събира такса от - 20 лв.
Мотиви:
В посочената разпоредба не е предвидено,
че разходите за административната услуга
по
регистрация
и
издаване
на
удостоверение за регистрация ще
превишават заплатената такса. Не
считаме, че еднократното заплащане на
посочената сума ще утежни клиента, тъй-

като
издаденото
удостоверение
е
безсрочно. Освен това в ал.2 и 3 са
предвидени такси с по-голяма стойност в
които е калкулиран разхода, но същият не
е прецизиран в ал. 1.
6. Предложение: Да се промени текста 6.Приема се.
на чл. 4, т. 3
Чл. 4, т. 3: За потвърждаване на
категорията на места за настаняване клас
Б - къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 7 лв. на
легло;
б) бунгала за едно легло - 7 лв. на легло;
в)
за
паркомясто
за
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 7
лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 7 лв. на
брой.
Като се чете:
За потвърждаване на категорията на места
за настаняване клас Б - къщи за гости,
бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло - 25 лв. на
легло;
б) бунгала за едно легло - 30 лв. на легло;
в)
за
паркомясто
за
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг 10 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 10 лв.
на брой.
Мотиви:
Таксите да се уеднаквят с тези по чл. 2, ал.
1 ,т. 3. Основанията са същите - към

момента къщите за гости са приравнени
към стаите за гости и апартаментите за
гости по процедура „регистрация“ и
размер на такса. В посочената разпоредба
не е предвидено, че разходите за
административната услуга по регистрация
и издаване на удостоверение за
регистрация ще превишават заплатената
такса. Отделно обектите по б. Б, В, и Г са
по процедура „категоризация“, която
предвижда проверка на място и изработка
на удостоверение и табела също
повишават разхода за услугата в
сравнение с определената такса, като я
превишава По този начин общините ще
търпят финансови загуби. Не считаме, че
еднократното заплащане на посочената
сума ще утежни клиента, тъй като сумата
не е голяма, а търсенето на къщи за гости
и бунгала се повиши през последните
месеци.
се
7. Предложение: Да се промени чл. 4, т. 7.Приема
разпределението
5
Чл. 4, т. 5. За потвърждаване на в праговете.
категорията на заведения за хранене и
развлечения
(самостоятелни
или
прилежащи към места за настаняване) ресторанти,
заведения
за
бързо
обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
Като се чете:
Чл. 4, т. 5. За потвърждаване на
категорията на заведения за хранене и
развлечения
(самостоятелни
или
прилежащи към места за настаняване) ресторанти,
заведения
за
бързо
обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 400 лв.;
г) от 100 до 150 места за сядане – 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 1000 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
Мотиви:
Таксите ще са реални и съобразени с тези
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Тарифата.
Забележка:
В текста на Тарифата липсва информация
за това дали при прилагане на чл. 4
/потвърждение/ и чл.5 / промяна/ на
категорията ще се вземат такси за
вписване в НТР съобразно чл. 2, ал. 2.
Законът задължава всяка една промяна да
се вписва в НТР. Дали да се прилага в този
случай чл. 2, ал. 3. Моля за повече яснота
или допълнение на текста.
3.

Столична община

1.Предложение и коментар: В проекта 1.Не се приема.
на Тарифа за таксите, които се събират по
Закона за туризма, таксите за разглеждане

1.Съгласно чл.132, ал.5 от
Закона за туризма - за
разглеждането на документите

Общинско
предприятие
„Туризъм“
Вх. № Т-08-00362/07.10.2020
(Получено
по
Автоматичен
обмен)

па документи за категоризиране на
туристически обекти по чл. 123, 124, 125
и 126 и за вписване в Националния
туристически регистър са разделени в две
отделни алинеи (чл. 2, ал. 1 и ал. 2). Това
би създало затруднение и объркване на
ресторантьора или хотелиера при
заплащане на съответната такса.
С цел улеснение на лицето, извършващо
дейност в туристическия обект, както и
улеснение
на
изчисляването
и
събираемостта на съответните такси,
осчетоводяването им и в проследяване на
дължимите суми, предлагаме всяка такса
да бъде записана в пълен размер, с
уточнение. че „За разглеждане на
документи за категоризиране се заплаща
1/2 от съответната такса, а при вписване
в Националния туристически регистър
/Н'ГР/ и получаване на категорийната
символика (удостоверение за определена
категория и табела) се заплаща втората
половина от таксата”.
2.Предложение: В проекта на Тарифа за 2.Приема
се
таксите, които се събират по Закона за предложението.
туризма таксата за разглеждане на
документи
за
категоризиране
на
туристически обекти къщи за гости и
бунгала, както и за вписването им в
Националния туристически регистър да
бъде определена на общо 20 лв. на легло,
поради
високата
себестойност
па
процедурата по категоризиране проверка

за
категоризиране,
за
вписването в Националния
туристически регистър и за
вписване на промени в
обстоятелствата се събират
такси съгласно тарифата по чл.
69, ал. 3.

на място, изработка на удостоверение и
табела и др.
3. Предложение: В проекта на Тарифа за 3.Приема се.
таксите, които се събират по Закона за
туризма предлагаме още един интервал
/разграничение на капацитета/ поради
факта,
че
някои
ресторантьори
надвишават
с
малко
определения
капацитет в Тарифата, а н интервала от 51
до 150 места е много голям. Предлагаме
следните общи такси за заведения за
хранене и развлечения, включващи ½ за
разглеждане
на
документи
за
категоризиране и 1/2 за вписване в
Националния туристически
регистър
/НТР/ и получаване на категорийната
символика- удостоверение за определена
категория и табела:
• до 20 места за сядане - 150 лв.;
• от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
• от 51 до 100 места за сядане -500 лв.;
• от 101 до 150 места за сядане - 800 лв.;
• от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
• над 300 места за сядане - 2000 лв.;
4. Предложение: В проекта на Тарифа за 4.Приема се.
таксите. които се събират по закона за
вписване на настъпили промени в
обстоятелства в НТР и/или в регистрите
по чл. 167, ал. 1 от ЗТ - относно
категоризирани туристически обекти,
когато промяната води до издаване на
нов
(актуализиран)
документ

(удостоверение) да бъде намалена на
100лв., поради факта, че съществува само
административна услуга без проверка на
място в туристическия обект. Тази такса и
процедура не би трябвало да позволяват
промяна в капацитета на обект, защото
това би довело до злоупотреби.
5. Предложение и коментар: В проекта 5.Приема се.
на Тарифа за таксите, които се събират по
Закона за туризма таксата за регистрация
и вписване в Националния туристически
регистър на места за настаняване клас В
— стаи за гости и апартаменти за гости да
бъде определена на 20 лв. на легло, поради
факта, че удостоверението за регистрация
се издава безсрочно, Не смятаме, че
еднократното заплащане на посочената
такса ще затрудни лицата, извършващи
дейност в апартаменти за гости н стаи за
гости.
6. Предложение: В проекта на Тарифа за 6.Не се приема.
таксите, които се събират по Закона за
туризма таксата за вписване на промени в
Националния туристически регистър на
стаи за гости и апартаменти за гости,
когато промяната води до издаване на нов
(актуализиран) документ (удостоверение)
да бъде определена на 100 лв., поради
факта, че вписването в НТР може да се
дължи на увеличаване на капацитета.
Някои лицата извършващи дейност в
апартаменти за гости и стаи за гости биха

Считаме предложената такса в
проекта на Тарифата за
разумна! От разпоредбата на
чл. 3, ал. 1 от проекта на
Тарифата е видно, че
за
регистрация и вписване в НТР
на МН клас В (стаи за гости,
апартаменти за гости ) се
събира такса от 20 лв. на легло.

регистрирали минимален брой стаи н чрез
промяна
на
обстоятелствата
биха
увеличили капацитета си многократно.
7. Предложение: В проекта на Тарифа за 7.Приема се.
таксите, които се събират по Закона за
туризма таксата за потвърждаване на
категория на туристически обекти къщи за
гости и бунгала, да бъде определена на
общо 15 лв. на легло.
8. Предложение: В проекта на Тарифа за 8.Приема се.
таксите, които се събират по Закона за
туризма предлагаме още един интервал
/разграничение на капацитета/ и три
потвърждаването на категория поради
същите
съображения
някои
ресторантьори надвишават с малко
определения капацитет в Тарифата, а и
интервала от 51 до 150 места е много
голям. Предлагаме следните такси за
потвърждаване на категорията при
заведения за хранене и развлечения :
•
до 20 места за сядане - 130 лв.;
•
от 21 до 50 места за сядане - 220
лв.;
•
от 51 до 100 места за сядане -- 450
лв.;
•
от 101 до 150 места за сядане 720 лв.;
•
от 151 до 300 места за сядане 1400 лв.;
•
над 300 места за сядане — 1800
лв.;

9. Предложение: Поради бъдещото 9.Не се приема.
разделяне на таксата на две за разглеждане
на документи за
категоризиране на
туристически обекти и за вписване в
Националния туристически регистри,
както и поради нейното понижение при
някои видове места за настаняване, с
оглед избягването на евентуално връщане
на вече заплатени суми от хотелиерите,
предлагаме §1 от Преходните и
заключителни разпоредби на проекта на
Тарифата да се чете по следния начин; „§1.
По висящи производства, образувани по
искания, подадени преди влизането в сила
на тарифата, таксите се заплащат по
досегашния ред“.
4.

Община Бургас
Вх. № Т-08-00365/09.10.2020 г.
Получено
по
Български пощи,
изх. № 04-00475/07.10.2020 г.

1.Приема се.
1. Предложението и коментар
В чл. 3 ал.1, ал. 2 и ал.3 от Проекта на
Тарифата са посочени размера на таксите,
които
се
събират
съответно
за
регистрация и вписването в НТР на места
за настаняване клас „В“, и за вписване на
промени в НТР на стаи/апартаменти за
гости. Предложението е свързано със
създаване на нова алинея в чл.3, която да
предвижда таксите да се заплащат при
подаване на документите за регистрация и
вписване в НТР, тъй като при настоящия
проект не е посочен към кой момент
следва да е платена таксата.

По отношение на висящите
производства по процедурите
регламентирани в Закона за
туризма
по
образувани
искания,
подадени
преди
влизането в сила на тарифата,
Актът на министъра на
туризма ще бъде издаден по
време на действия на новата
тарифа за таксите и ще породи
своето правно действие за
заплащане след като Тарифата
е влязла в сила.

2.Предложение: Създаване на такса за 2.Приема се.
издаване на дубликат на удостоверение за
регистрация на стаи/апартаменти за гости.
3.
Предложение
и
коментар: 3.Не се приема.
Разпоредбата на чл.19 ал.2 т.9 от
Наредбата за
изискванията към категоризираните места
за настаняване и заведения за хранене и
развлечения, за реда за определяне на
категория, както и за условията и реда за
регистриране на стаи за гости и
апартаменти (Наредбата) за гости гласи:
„срок на валидност на удостоверението; за
временни туристически обекти, които са с
разрешение за поставяне със срок от една
година до пет години, срокът на
удостоверението за категория да е
съобразно срока на разрешение за
поставяне,
като
таксата
за
административната услуга се определя
пропорционално на срока за ползване,
определен
в
удостоверението
за
определената категория“.
Коментар: Да се определят такси за
удостоверения, издадени със срок една
година, до година и половина, до две
години и т.н., за да се улеснят
администрациите и/или да се уточни, че
таксата се заплаща пропорционално за
месеците.
5.

Община
Самоков

1.Предложение и коментар:

1.Приема се.

3. Законът за туризма не
регламентира
подобно
разделение на таксите в
случаите на издаване на
удостоверения със срок от една
година до пет години – таксата
е една и не е обвързана със
срока
при
временните
туристически обекти.

Общинска
Администрация
/Вх. № Т-08-00364/07.10.2020 г. /
Получено
по
електронна
поща/

В Проекта на Тарифата като цяло е
предвидено да се намали размера на
таксите за разглеждане на документи за
категоризиране, за вписване в НТР на
места за настаняване клас А и клас Б,
както и за потвърждаване на категорията
на туристически обекти по чл. 123, 124,
125 и 126 от ЗТ. Определени са и такси за
регистриране на места за настаняване клас
В — стаи за гости и апартаменти за гости.
Според посочените мотиви за така
определените размери на таксите е видно
намаляване на административната тежест
за гражданите и бизнеса, чрез които
отпадат изискванията за предоставяне на
някои
официални
удостоверителни
документи
на
хартиен
носител.
Същевременно това намаляване на
административната тежест за гражданите
не
облекчава
работата
на
администрацията, а се явява като
увеличаване обема на работата на
служителите. В този смисъл текущите
нива на разходите, които служителите
ангажирани в предоставяне на услугите по
тарифата, в това число и разходите за
транспорт и издръжка, в действителност
не са намалени.
Считаме,
че
въздействието
на
предлагания проект на акт, ще се отрази в
намаляване на приходите в общинския
бюджет. С новия режим на регистрация на
стаи за гости и апартаменти за гости, кьм

момента в община Самоков не се
наблюдава повишаване на броя на
регистрираните, съответно на увеличение
на приходите от такси в общината.
Смятаме, че бюджетът на общината няма
да бъде компенсиран от обема на броя на
регистрираните обекти.
2.Приема се.
2.Предложение и коментар:
Следва да бъде определена такса за
заведения за хранене с капацитет от 51 до
100 места за сядане, тъй като има
неравнопоставеност в заплащаната такса
от заведения с капацитет 60 места за
сядане и такива с капацитет 150 места за
сядане.
6.

Общинска
администрация –
Банско / вх. № Т08-00-366/
12.10.2020
г./
Получено
чрез
автоматичен
обмен

1.Предложение:
Предлагам
за 1.Не се приема.
категоризиране на туристически обекти
по чл. 123 и чл. 124 от Закона за туризма
да се плаща една обобщена такса за
категоризиране и вписване- при подаване
на
заявлението-декларация
за
категоризиране. В проекта на тарифата за
таксите, които се събират по Закона за
туризма при категоризиране се заплащат
две такси:
- за разглеждане на документите за
категоризиране на туристически обекти
по чл. 123 и чл. 124 от Закона за туризма
се заплаща една такса, - за вписване в
Националния туристически регистър на
горепосочените туристически обекти -

1.Съгласно чл.132, ал. 5 от
Закона за туризма - за
разглеждането на документите
за
категоризиране,
за
вписването в Националния
туристически регистър и за
вписване на промени в
обстоятелствата се събират
такси съгласно тарифата по чл.
69, ал. 3.

при получаване
на категорийната
символика се заплаща друга такса.
Мотиви:
Съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от
Закона за туризма Кметовете на общините
или оправомощени от тях длъжностни
лица водят електронен регистър по реда
на
Наредбата
за
националния
туристически
регистър
за
всички
туристически обекти на територията на
общината
с
издадени
временни
удостоверения,
категоризирани
и
регистрирани от тях обекти. Следователно
туристическият обект се вписва в
Националния туристически регистър още,
когато
е
на
етап
„Временно
удостоверение” и съответно се е
регистрирал в Единната система за
туристическа информация. Считам, че
това обстоятелство ще доведе до потрудно събиране на таксата за вписване в
Националния туристически регистър.
Повечето туристически обекти са сезонни
и се стопанисват от външни фирми в този
случай лицето, извършващо дейност в
туристическия обект ще заплати такса за
разглеждане на документите, за което ще
му
бъде
издадено
Временно
удостоверение за открита процедура по
категоризиране
и
Заповед
за
категоризиране. Проблем се явява факта,
че фирмите не си взимат категорийната
символика и таксата за вписване в

Националния туристически регистър ще
остане неплатена. Това ще намали
постъпленията в общината и ще доведе до
административна тежест — проверки на
място, предупредителни писма и т.н.
Когато при подаване на заявлениетодекларация за категоризиране се заплаща
наведнъж една обобщена такса- сума от
таксата за разглеждане на документите за
категоризиране и от таксата за вписване в
Националния туристически регистър
общината няма да търпи загуби.
2.Не се приема.
2.Предложение:
Предлагам да бъде намален размера на
обобщената такса от дължимите за
разглеждане
на
документите
за
категоризиране и за вписване в
Националния туристически регистър на
заведения за хранене и развлечения
/самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване/ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове, както следва:
-до 20 места за сядане — 120 лв.;
-от 21 до 50 места за сядане — 250 лв.;
-от 51 до 150 места за сядане — 600 лв.;
- от 151 до 300 места за сядане - 1200 лв.;
- над 300 места за сядане — 1600 лв.;
Мотиви:
В предвид на извънредната епидемична
обстановка се намалява капацитета в
заведенията за хранене и развлечения, тъй
като съгласно указанията на

2.Таксите за потвърждаване на
категорията на туристически
обекти по чл. 123, 124, 125 и чл.
126 от ЗТ, извършване на
проверка на място и издаване
на удостоверения са намалени
и са на база очакваните
разходи, свързани с услугата с
изключение на таксите за
потвърждаване на категорията
на заведения за хранене и
развлечения и прилежащите
към
туристически
хижи,
туристически учебни центрове
и
туристически
спални
заведения за хранене, освен
тези над 50 места за сядане,
което
ще
доведе
до
съответствие на таксите и
разходите за извършване на
услугите.

Регионалната здравна инспекция масите
са на отстояние от l,5 м., което води до
загуби в оборотите, намаляване на
обслужващия персонал и затваряне на
туристически обекти.
3.Не се приема.
3.Предложение:
Предлагам да бъде намалена таксата за
потвърждаване на категория на заведения
за хранене и развлечения /самостоятелни
или
прилежащи
към
места
за
настаняване/- ресторанти, заведения за
бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове, както следва:
- до 20 места за сядане - 110 лв.;
- от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
- от 51 до 150 места за сядане - 540 лв.;
- от 151 до 300 места за сядане- 1100 лв.;
- над 300 места за сядане - 1440 лв.;
Мотиви:
В предвид на извънредната епидемична
обстановка се намалява капацитета в
заведенията за хранене и развлечения, тъй
като съгласно указанията на Регионалната
здравна инспекция масите са на отстояние
от 1.5м, което води до загуби в оборотите,
намаляване на обслужващия персонал и
затваряне на туристически обекти.

3.Таксите за потвърждаване на
категорията на туристически
обекти по чл. 123, 124, 125 и чл.
126 от ЗТ, извършване на
проверка на място и издаване
на удостоверения са намалени
и са на база очакваните
разходи, свързани с услугата с
изключение на таксите за
потвърждаване на категорията
на заведения за хранене и
развлечения и прилежащите
към
туристически
хижи,
туристически учебни центрове
и
туристически
спални
заведения за хранене, освен
тези над 50 места за сядане,
което
ще
доведе
до
съответствие на таксите и
разходите за извършване на
услугите.

