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Държавна политика в туризма
1. Политика за устойчиво развитие в туризма

1.6. Регистрационен и лицензионен режим

� Функциите по извършване на регистрационен и лицензионен режим в 
сферата на туризма се възлагат на МТ съгласно Закона за туризма - глава IV
- „Условия и ред за извършване на туристически дейности” 

� Чл.17 на ЗТ  - туроператорска или туристическа агентска дейност на 
територията на Република България се извършва само от регистрирани по 
този закон лица. Извършването на такава дейност без регистрация, 
представлява административно нарушение съгласно чл. 67 от ЗТ. 
Регистрираните субекти се вписват в специален регистър, който е 
публичен.
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Държавна политика в туризма
1. Политика за устойчиво развитие в туризма

1.6. Регистрационен и лицензионен режим

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в 
регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

◦ е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има 
право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

◦ има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
◦ лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или 

туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова 
квалификация и стаж;

◦ е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или 
туристическа агентска дейност;

◦ е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
◦ не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
◦ не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без 

лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
◦ не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност 

през последните 12 месеца.
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Държавна политика в туризма
1. Политика за устойчиво развитие в туризма

1.6. Регистрационен и лицензионен режим

Процедура по регистрация :

◦ Кандидатстващите подават заявление по образец, в което се посочват: видът на 
туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, 
съответно седалище, адрес на управление и единен идентификационен код, когато 
има такива, както и адрес на туристическия обект.

◦ Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти 
(ЕКРТТА), назначена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на 
постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра 
за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

◦ Въз основа на предложението на ЕКРТТА, министърът издава удостоверение за 
регистрация или издава отказ, който трябва да е мотивиран. Действието на 
регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно, като правата по 
регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
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Регистрацията се заличава със заповед на министъра на туризма в следните случаи:

◦ по искане на регистрираното лице;

◦ при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото 
лице;

◦ с изтичане действието на регистрацията - за случаите по чл. 17, ал. 5;

◦ по мотивирано предложение на ЕКРТТА:

- когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно 
съдържание;

- когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

- при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4 от ЗТ;

- ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 17, ал. 
5 и чл. 42, ал. 1 от ЗТ;

- ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с 
невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

- при повторно нарушение на изискванията по чл. 27, ал. 4 от ЗТ;

- при повторно нарушение на изискванията по чл. 30а от ЗТ;

- при повторно нарушение на изискванията по чл. 30б от ЗТ.
◦ Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва
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Функции на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО):

Обект на категоризация са:

◦ средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически 
селища; местата за настаняване - пансиони, почивни станции, 
семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и 
къмпинги; заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, 
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-
сладкарници и барове; туристическите хижи - туристически хижи, 
туристически учебни центрове и туристически спални и заведения 
за хранене, прилежащи към туристическите хижи - туристически 
столови, туристически бюфети и туристически столови със 
сервитьорско обслужване

◦ плажовете - плажове към естествени водни обекти (морски, речни 
и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към 
плувни басейни); ски-пистите - ски-писти за алпийски ски и 
сноуборд и ски-писти за ски-бягане
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Функции на Експертната комисия по категоризация на 
туристически обекти (ЕККТО):

Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, се определя на 
база съответствие с минималните задължителни изисквания за 
изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани 
услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, 
посочени в съответна наредбата по чл. 55, ал. 3 от ЗТ и е безсрочна. 
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