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ДО: МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 
Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ Б БЪЛГАРИЯ" (АЕБ),                          
с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „Кракра“ №26, ет. 2, ап. 5, тел. 0888/837075, 
адрес на електронна поща: info@guidesbg.com, интернет страница: www.guidesbg.com  
и "СЪЮЗ НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ" (СЕБ),                                                  
с адрес: к.к. Златни Пясъци, общ. Варна, тел. 052/612811, факс. 052/612809, адрес на 
електронна поща: bulguide@bulguide.bg, интернет страница: www.bulguide.bg 

 

ОТНОСНО: Проект на НАРЕДБА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА 
ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД" 

 

 

Уважаема г-жо Министър, 

 След запознаване с проекта на горепосочената наредба и направените 
обсъждания, двете професионални туристически сдружения - Асоциация на 
екскурзоводите в България (учредено през 2002 г.) и Съюз на екскурзоводите в 
България (учредено през 1990 г.), правим следните предложения за промени и 
допълнения, които са наложени от дългогодишния ни опит и практика в областта на 
екскурзоводското обслужване в страната и чужбина. 

ПЪРВО - смислови уточнения и допълнения, както следва: 

1. В Чл. 4, ал. 1, т. 1 се допълва, след "висше" с "или полувисше (ИМТ)" и добива 
следната редакция: " висше или полувисше (ИМТ) образование по специалност, с 
включена учебна дисциплина по екскурзоводска дейност, изучавана минимум 
един семестър или" 

2.  В Чл. 4, ал. 1, т. 2 се допълва, след "от трета" с "или четвърта" и добива следната 
редакция: " висше образование и професионална квалификация от трета или 
четвърта степен за професия " Екскурзовод" по смисъла на Закона за 
професионалното образование и обучение или"  

3. Чл. 4, ал. 1, т. 3 се изменя и допълва, като след "средно образование и" се заличава 
"при" и след "професионална квалификация от" се допълва "трета или" и добива 
следната редакция: " средно образование и професионална квалификация от 
трета или четвърта степен за професия " Екскурзовод" по смисъла на Закона за 
професионалното образование и обучение." 
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4. Чл. 4, ал. 1, т. 4 - се заличава: "средно образование и професионална квалификация 
от трета степен за професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за 
професионалното образование и обучение и най-малко една година стаж в туризма". 

5. Чл. 4, ал. 5 - се заличава: "За стаж по ал. 1, т. 4 се зачита прослуженото време на 
длъжност в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата 
агентска дейност." 

6. В Чл. 6, т. 7 става т. 8 и се допълва нова точка 7 - " издържал е психологическо 
исзледване". 

7. В Чл. 9. - "до" се заменя с "от", заличава се "може да", след "включва" се добавя "по 
един", "представители" се заменя с "представител", след "туризма" се допълва  "поне 
трима", след "Асоциацията на екскурзоводите в България," се допълва "поне двама", 
след "Съюза на екскурзоводите в България" се допълва "и по един", заличава се "на 
Българската академия на науките" и добива следната редакция: " Изпитната 
комисия е в състав от 9 члена и включва по: един представител на 
Министерство на туризма, поне трима на Асоциация на екскурзоводите в 
България, поне двама на Съюза на екскурзоводите в България и по един на 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, на 
Българската асоциация на туристическите агенции, на Българската 
православна църква." 

8. В Чл. 11, ал. 2  - "тридневен" се заменя с "14 дневен" и добива следната редакция: 
" Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 
14 дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на 
туризма и се публикуват на официалната интернет страница на 
Министерството на туризма." 

9. В Чл. 11, ал. 3  - след "и науката" се допълва с "и професионалните организации на 
екскурзоводите." и добива следната редакция: " Изпитът се провежда в 
Министерството на туризма по въпросник, утвърден от министъра на 
туризма, след съгласуване с министъра на образованието и науката и 
професионалните организации на екскурзоводите." 

10. В Чл. 12, т. 2  - "мотивационно писмо" се заменя с " дипломи за степен на 
образование и професионална квалификация" 

11. В Чл. 12, т. 4 -  след "медицинско свидетелство" се добавя "от лечебно заведение, 
удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства" и добива следната 
редакция: " медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че 
лицето не страда от психически разстройства;" 

12. Чл. 12 се допълва с нова т. 5 - " удостоверение за психологическо изследване".  
13. В Чл. 16, т. 2  след "заявленията" се допълва: "които следва да бъдат отстранени", 

"разглеждането им" се заменя с "получаване на уведомлението" и добива следната 
редакция: " писмено уведомяват кандидатите за нередовности в заявленията, 
които следва да бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на 
уведомлението." 

14. В Чл. 17, т. 1 думата „имената“ се заменя с „име и фамилия“ и думата „адрес“ се 
заменя с израза „населено място по настоящ адрес “и добива следната редакция:           
„ В регистъра се вписват следните данни: име и фамилия и данните за контакт 
на екскурзовода (населено място по настоящ адрес, телефон, адрес на 
електронна поща);“  
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15. В Чл. 17, т. 2 изразът „езикът, на който“ се заменя с „езикът или езиците, на които“ 
и добива следната редакция: „ езикът или езиците, на които ще се упражнява 
съответната професия;“  

16. Чл. 17, т. 3 - се заличава: "начинът на упражняване на професията", като т. 4 става 
т. 3, точка 5 става т. 4 и т. 6 става т. 5.  

17. В Чл. 18, ал. 2  след "образеца на" се допълва "двуезична"; "индентификационната" 
се заменя с "индентификационна"; "двете имена" се заменят с "име и фамилия"  и 
добива следната редакция: " Министърът на туризма утвърждава образеца на 
двуезична индентификационна карта по ал.1. Картата трявба да дава 
възможност за ясна индентификация чрез снимка и да съдържа най-малко име 
и фамилия на съответния екскурзовод." 

18. В Чл. 21, ал. 1, т. 5 - "при неупражняване на професията в продължение на две 
години" се заменя с " при доказано от съответното професионално 
екскурзоводско сдружение нарушение на Кодекса за професионална етика на 
екскурзоводите." 

19. В Чл. 21, ал. 3 - след "заличаването им" се допълва с: "а заличените на основание 
ал. 1, т. 5, не по-рано от една година от заличаването им." и добива следната 
редакция: " Лицата, заличени на основание ал. 1, т. 3 от регистъра, могат да 
заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им, 
а заличените на основание ал. 1, т. 5, не по-рано от една година от датата на 
заличаването им." 

20. В Чл. 23, т. 1 изразът "осигуряване транспортирането им" се заменя с: 
"придружаване" и добива следната редакция: " посрещане на туристи и 
придружаване до местата за настаняване;" 

21. В Чл. 23, т. 4 словосъчетанието „асистирането им“ се заменя с „оказване на 
помощ“ и добива следната редакция: „ съпровождане на туристи и оказване на 
помощ, при необходимост;“  

22.  В Чл. 28, ал. 2, т. 3 изразът "копие от удостоверението по чл. 17" се заменя с: 
" медицинско свидетелство или съответен документ по националното 
законодателство на съответната държава - членка на Европейския съюз, 
държава - страна  по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство или Конфедерация Швейцария, удостоверяващо, че лицето не 
страда от психически разстройства;". 

23. В Чл. 28, ал. 2, т. 6 става т. 7 и се допълва нова точка 6: " удостоверение за 
психологическо изследване". 

24. В Заключителни разпоредби  § 1, ал. 1 - "години" се заменят с "сезона", "5-
годишния" се заменя с "необходимия" и добива следната редакция: " Членовете на 
вписаните в Националния туристически регистър професионални 
туристически сдружения: Асоциация на екскурзоводите в България и Съюз на 
екскурзоводите в България, към момента на влизане в сила на тази наредба и 
упражнявали професията " Екскурзовод" през последните 5 сезона, се считат за 
правоспособни и се вписват в Националния търистически регистър, като за 
целта подават до министъра на туризма заявлението и документите по чл. 15. 
т. 2 - 4. Към тях се прилагат и документ, удостоверяващ членството в 
съответното професионално туристическо сдружение, както и документ, 
доказващ необходимия стаж." 
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25. В Заключителни разпоредби  § 1, ал. 2 изразът "трудова или осигурителна книжка" 
се заменя с: "удостоверение издадено от съответното професионално екскурзоводско 
сдружение." и добива следната редакция: " Стажът по ал. 1 се доказва с 
удостоверение издадено от съответното професионално екскурзоводско 
сдружение."  
 
 Предложената от нас промяна в Заключителните разпоредби на Наредбата е 
наложителна, поради факта, че доказването на екскурзоводски стаж  с трудова или 
осигурителна книжка е почти невъзможно. Практика е да се работи на хонорар или по 
граждански договор, като екскурзоводите работещи на трудов договор са рядкост в 
професията. Упражняването на професията е предимно сезонно, което налага 
предвидените в наредбата "5 години" да се заменят с работа през последните "5 сезона". 
Професионалните сдружения на екскурзоводите познават най-добре дългогодишно 
работещите като екскурзоводи колеги и съшите могат да удостоверят наличието на 
необходимия професионален стаж, като издадат съответното удостоверение, което да 
се прилага към документите за вписване в регистъра, вместо предвидените в наредбата 
трудова или осигурителна книжка, с които не би могло да се докаже конкретен стаж 
като екскурзовод.   

 

ВТОРО -  редакционни корекции, както следва: 

1. В Чл. 3, ал. 1 се коригира печатна грешка, думата „галери“ се заменя с „галерии“ и 
добиваследната редакция: „ Не са екскурзоводи по смисъла на тази наредба лицата, 
които упражняват екскурзоводска дейност в музеи, художествени галерии, 
защитени природни обекти,археологически обекти и разкопки, планинските 
водачи и гидовете за пешеходентуризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов.“ 

2. В Чл. 4, ал. 2 се коригира правописна грешка в словосъчетанието „образователно –
квалификационна степен“, тирето се заменя с чертица, премахват се ненужните 
интервали и добива следната редакция: „ Висшето образование се удостоверява с 
диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето 
образование „професионален бакалавър по…“, „ бакалавър“ или „магистър“, 
издадена съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на 
основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 
215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 2004 г., изм. и доп., бр. 10 
и 39 от 2009 г.)“  

3. В Чл. 15, ал. 1, т. 4 се премахва излишна запетая след "вписване" и добива следната 
редакция: „ документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, 
ал. 3 от Закона за туризма.“ 

4. В Чл. 20, ал. 1 се коригира правописна грешка, „й“ се заменя с „ѝ“ и добива следната 
редакция: „ При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра, екскурзоводът 
е длъжен да заяви промяната в Министерството на туризма в 7-дневен срок от 
настъпването ѝ за отразяване в регистъра.“ 
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5. В Чл. 21, ал. 1, т. 2 се коригира печатна грешка и думата „правоспсобното“ се заменя 
с „правоспособното“ и добива следната редакция: „ при смърт или при поставянето 
на правоспособното лице под запрещение;“ 

6. В Чл. 28, ал. 2, т. 5 се коригира правописна грешка, „й“ се заменя с „ѝ“ и добива 
следната редакция: „ декларация за свободно упражняване на професията и/или 
копие на договор за упражняването ѝ;“ 

7. В Чл. 29, ал. 1 се коригира правописна грешка, пълният член в словосъчетанието 
„министърът на туризма“ се заменя с непълен и добива следната редакция: „При 
временно упражняване на професията „Екскурзовод” на територията на 
Република България преди извършване на първото действие екскурзоводът от 
Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма“ . 

8. В Заключителни разпоредби § 3 се коригира правописна грешка, „й“ се заменя с „ѝ“ 
и добива следната редакция: „ Наредбата влиза в сила в 3-месечен срок от 
обнародването ѝ в „Държавен вестник” .“ 

 

ТРЕТО - създаване на нова глава 

От най-съществено значение за бъдещето приложение на настоящата наредба е 
създаването на нова Глава седма, а именно: Контрол. Административно-
наказателни разпоредби. Без въвеждането на контрол и санкции ще продължи 
упражняването на екскурзоводската професия от невписани в регистъра лица, без 
нужните знания и квалификация, което е масова практика към момента. Налаганите по 
наредбата глоби биха могли да осигурят щата на длъжностни лица към МТ, които да 
контролират прилагането на същата.  

 

Предлагаме проект за: 

Глава седма 

Контрол. Административно-наказателни разпоредби. 

Чл. 31. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 
длъжностни лица, определени със Заповед на министъра на туризма. 

(2) За констатираните нарушения се съставят актове от длъжностните лица по ал. 1. 

(3) Въз основа на съставените актове министърът на туризма или оправомощени от 
него длъжностни лица издават наказателни постановления. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за 
административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 
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Чл. 32. (1) Лице, което упражнява професията "екскурзовод" без придобита 
правоспособност се наказва с глоба за първо нарушение в размер на 2000 (две хиляди) 
лева, а за всяко следващо - 5000 (пет хиляди) лева и забрана за придобиване на 
правоспособност за срок от 5 години. 

(2) На туроператора или туристическия агент, който е наел лице без правоспособност, 
за извършване на екскурзоводска дейност в страната или чужбина, се налага 
имуществена санкция за първо нарушение в размер на 5000 (пет хиляди) лева, а за 
всяко следващо  -  10000 (десет хиляди) лева. 

ЧЕТВЪРТО - Българските групи в чужбина да бъдат придружавани само от 
правоспособни екскурзоводи по смисъла на наредбата. 

 

Оставаме на разположение за въпроси и допълнителни уточнения във връзка с 
направените от нас предложения. 

 

С уважение: 

Николай Миндов - Председател на УС на АЕБ 

Светлана Антонова - и.д. Председател на УС на СЕБ   

Румяна Василева - адвокат от САК, тел. 0888510115 

 


