
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И 

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ 

 

"Туроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални 

туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез 

туристически агент по договор и ваучер на краен потребител. 

"Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: 

продажба на организирани пътувания, авиационен, воден и автобусен превоз; 

резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, 

както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. 

Туроператорска или турагентска дейност на територията на Република България 

се извършва само от регистрирани по Закона за турзима лица. Регистрацията се 

извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез вписване в 

Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, който регистър е публичен. 

I. Условия за вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти 

В регистъра се вписва лице, което отговаря на следните условия: 

1. е търговец по смисъла на ТЗ или е юридическо лице, което има право по 

силата на друг закон да извършва стопанска дейност; 

2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж; 

3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорската и 

туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и 

стаж; 

4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или 

туристическа агентска дейност; 

5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 ЗТ (само за 

туроператорите)  

6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; 

7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без 

лиценз/регистрация през последните 12 месеца; 

8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа 

агентска дейност през последните 12 месеца. 

Забележка: Регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация 

като туристически агент, ако отговаря на изискванията за туристическа агентска 

дейност по ЗТ. В тези случаи туроператорът подава ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ. 

ІІ. Процедура 

Заявленията и приложените към тях документи се разглеждат от Експертна 

комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) в 

двумесечен срок от датата на постъпването им в МИЕТ. Комисията се произнася с 

мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за 

извършване на регистрация или за отказ за регистрация. В случай на констатирана 

непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на заявителя 30-

дневен срок за отстраняването им, като двумесечният срок за произнасяне на ЕКРТТА 

спира да тече до датата на премахване на недостатъците в документацията. 

Въз основа на предложението на ЕКРТТА министърът на икономиката, 

енергетиката и туризма в срок до два месеца от постъпването на заявлението извършва 

регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва 

извършването на регистрация. 

Забележка: регистрацията на туроператор като туристически агент се извършва 

по изложения ред, като не се заплащат такси за разглеждане на документите и вписване 

на допълнителната регистрация като туристически агент. 

В публичния регистър на туроператорите и туристическите агенти се вписват 

следните данни: 

- регистрационен номер; 



- вид на туристическата дейност/дейности; 

- фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице; 

-адрес на мястото/местата за упражняване на дейността, телефон, факс, 

електронна поща; 

- единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга 

идентификация, използвана в съответната държава членка; 

- имената на лицата с право да управляват и /или представляват регистрираното 

лице; 

- номер на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за 

регистрация и за заличаване на регистрацията; 

- номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал. 1 ЗТ, име на 

застрахователя и срок на валидност на застраховката; 

- наложени принудителни административни мерки и санкции по ЗТ. 

III. Обжалване 

Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на АПК. Компетентен да 

разгледа делото като първа инстанция е Върховен административен съд. Жалбата се 

подава чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от 

съобщаването на отказа на заявителя. 

IV. Такси 

За регистрация на туристическа дейност се заплащат следните такси: 

1. за разглеждане на заявлението за регистрация за извършване на: 

- туроператорска дейност - 1000 лева; 

- туристическа агентска дейност - 500 лева. 

Забележка: заплащането на тези такси става при подаване на заявлението за 

регистрация. 

2. за вписване в регистъра на: 

- туроператорите - 4000 лева; 

- туристическите агенти - 2000 лева. 

Забележка: тези такси се заплащат при получаване на удостоверението за 

регистрация. 

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния 

туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните 

туристически обекти се събира такса 150 лв. (чл. 3, ал. 1 ТТКСЗТ). 

Резултат от процедурата 

Съгласно ЗТ действието на регистрацията и на удостоверението е безсрочно. 

Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват. 

Удостоверението за регистрация или нотариално заверено копие от него трябва 

да бъде поставено на видно място в туристическия обект. В противен случай 

туроператорът или туристическият агент се наказва с имуществена санкция от 500 до 

5000 лева. 

При настъпване на промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в 

публичния регистър, регистрираното лице уведомява министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма в 30-дневен срок. Към уведомлението се прилагат документи, 

удостоверяващи промяната и документ за платена такса за вписване на настъпили 

промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър. 

Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма в следните случаи: 

1. по искане на регистрираното лице; 

2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при 

прекратяване на юридическото лице; 

3. по мотивирано предложение на ЕКРТТА: 

а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на 

документи с невярно съдържание; 



б) когато туроператорът или туристическият агент е обявен в несъстоятелност 

или ликвидация; 

в) при системни нарушения на изискванията на ЗТ; 

г) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен 

застрахователен договор; 

д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността 

си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред и 

др. 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

Телефон:  (+359) 2 444 000 5   

Мобилен телефон:  (+359) 887 127 484 

kraleva.rayna@gmail.com 
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