
 

  

 

 

 

I. НОВИНИ 

 

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

      Във връзка с получено писмо от Министерство на туризма с вх. № 

04.00-100/12.11.2019 г., крайният срок за регистриране на профил на 

лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ изтече на 

30 септември 2019 година.  Считано от  01.10.2019 г. всички хотелиери, 

включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за 

гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават 

информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона 

за туризма. Всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в 

реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е 

достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, 

секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран). 

      Уведомяваме лицата, извършващи туристическа дейност, които не са се 

регистрирали в ЕСТИ, да направят регистрация на профил в срок до 26 

ноември 2019 година, след което да започнат подаването на данни в 

системата съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 и ал. 6 от Закона за 

туризма. Лицата, които не са се регистрирали в посочения срок подлежат 

на санкции съгласно чл. 179, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма .                                                                                                                                                                                                                                         

        Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на  

ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на 

експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява 

възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.   

        Видео инструкции са публикувани на сайта www.kostenetz.com и на 

сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ (в дясно при 

зареждане на първоначалния екран).  

       Напомняме на всички хотелиери, включително физическите лица, 

представляващи настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти 

https://esti.tourism.government.bg/


за гости, че са задължени да спазват изискванията на „Наредбата за 

изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, 

спиране на действието и прекратяване на категорията”. 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

 

СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ОТ 2013 Г., 

КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВАЖИ 5 ГОДИНИ. 

ВСИЧКИ ОБЕКТИ, КАТЕГОРИЗИРАНИ ПРЕЗ 2012 Г. ТРЯБВА ДА ПОДНОВЯТ 

СВОЯТА КАТЕГОРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.  

Съгласно чл. 133 от Закона за туризма:  

(1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях 

заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене 

и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, 

туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се 

определя на базата на съответствие с минималните задължителни 

изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, 

предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, 

посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, 

ал. 4.  

(2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на 

туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на 

удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, 

съответстващ на срока на действие на разрешителното. 

 (3) В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето 

следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или 

да получи категория, различна от определената му до момента, както и да 

заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект 

съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Документи за категоризация се подават 

в „Център за услуги на гражданите“ тел: 07142- 2308, гр. Костенец, ул. 

Иван Вазов 2; Общинска администрация – Костенец, п.к. 2030  



В зависимост от обекта за категоризация трябва да подготвите 

следните документи:  

1. Категоризация на заведение за хранене и развлечение Необходими 

документи: 

 1) Заявление  

2) Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - 

оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице 

има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство;  

3) Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или 

несъстоятелност  

4) Оригинал или нотариално заверено копие;  

5) Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в 

обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;  

6) Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията към управителя на заявения вид и категория на 

туристическия обект, посочени в съответното приложение; 

 7) Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно 

приложение № 9 или 10;  

8) Копия от документите за собственост на обекта;  

9) Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са 

налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в 

обекта; 

 10)Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;  

11) Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се 

подава от пълномощник;  



12)Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по 

Закона за туризма.  

 комисията по ОЕККТО разглежда заявлението в 14-дневен срок след 

подаването му и издава временно удостоверение със срок на валидност 2 

месеца, което да важи докато се изработи удостоверението; 

  Закон за туризма;  

 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, 

понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;  

 ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма: - до 20 места 

за сядане - 150 лв.; - от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.; - от 51 до 150 

места за сядане - 800 лв.; - от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.; - над 

300 места за сядане - 2000 лв.;  

2. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване 

Необходими документи, които се прилагат към заявлението: 

 1) Заявление  

2) Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - 

оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице 

има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по 

законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство;  

3) Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или 

несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;  

4) Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в 

обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;  

5) Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията към управителя на заявения вид и категория на 

туристическия обект, посочени в съответното приложение;  



6) Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно 

приложение № 9 или 10;  

7) Копия от документите за собственост на обекта;  

8) Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са 

налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в 

обекта; 

 9) Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;  

10) Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се 

подава от пълномощник;  

11) Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по 

Закона за туризма.  

 комисията по ОЕККТО разглежда заявлението в 14-дневен срок след 

подаването му и издава временно удостоверение със срок на валидност 2 

месеца, което да важи докато се изработи удостоверението;  

 Закон за туризма; 

  Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, 

понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията; 

  ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма: 

1. За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и 

туристически селища:  

 до 30 стаи - 500 лв.;  

 от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;  

 от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;  

 от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;  

 над 500 стаи - 5000 лв.  

 

2. За категоризиране на места за настаняване - семейни хотели, хостели, 

пансиони и почивни станции:  

 до 20 стаи - 200 лв.;  

 от 21 до 40 стаи - 400 лв.;  



 от 40 до 60 стаи - 940 лв.;  

 от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;  

 над 100 стаи - 4000 лв.;  

 

3. За категоризиране на места за настаняване - стаи за гости, 

апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:  

 за едно легло – 10 лв. на легло;  

 за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на 

брой;  

 за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой; 

 


