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Изх. № 3 от 29.01.2021г. 

ДО 

Г-ЖА МАРИЯНА  НИКОЛОВА      

МИНИСТЪР   НА  ТУРИЗМА  

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от 

СНЦ „ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА – ПРИМОРСКО“ 

ЕИК: 175794853, със седалище и адрес на управление:  

Гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 11, представлявано 

от Стоян Христов Петров – председател на упр. съвет 

 

                                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,  

 

 

Представляваното от мен сдружение е създадено с цели да организира, насочва, 

насърчава, подпомага, защитава и представлява своите членове в областта на туризма, 

да съдейства на държавните и общинските органи, на Европейския съюз, на сродните 

сдружения и международни организации, на научно изследователски и учебни 

структури и граждани - за развитието и усъвършенстването на туризма в региона и 

страната. 

В тази връзка, се обръщаме към Вас, като ресорен министър, чийто ангажимент би 

следвало да бъде грижата за туристическия бранш, за да алармираме за назрял проблем 

и да изискаме Вашата намеса в разрешаването му. 

Както Ви е известно, с промени в Кодекса за търговското мореплаване, публикувани в 

ДВ бр. 108 от 2020 г., бе въведено изменение в Наказателния кодекс, касаещо 

извършването на нерегламентирани превози на пътници.  

Текста на чл. 234 г от НК гласи:  

„Чл. 234г. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2020 г.) (1) Който без разрешение, регистрация или 

лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз, извършва 

по занятие обществен превоз на пътници, се наказва с лишаване от свобода от една до 

три години. 



(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се 

предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или 

преправен документ или на документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от 

свобода от две до пет години и глоба от две до десет хиляди лева. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 моторното превозно средство, послужило за извършване на 

деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, а когато 

липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност.“ 

  Както Ви е известно, част от услугите, предоставяни от фирмите в 

областта на туризма, включват транспорт на клиентите от летище, автогара или друга 

отправна точка, до хотел, от хотел до ски-писта или друга дестинация (така наречените 

шатъп услуги, които в повечето случаи не са платени). Също така и  на опознователни 

обиколки на раьона,атракциони,туристически маршрути.Този превоз, в повечето 

случаи се извършва с микробуси, с вместимост 8+1 места.  

Това поставя въпроса, попадат ли туристическите дружества – туроператори, 

хотелиери, ресторантьори - под изискването за лицензиране като превозвачи. Ако 

нямат лиценз, подлежат ли на наказателно преследване фирмите, извършващи подобни 

превози?  

 Считаме, че липсата на яснота по този въпрос налага официално тълкуване от 

страна на властта, както и прецизиране на законовите текстове, които в сегашния си 

вид създават объркване и несигурност. 

 Налице са две възможности за тълкуване: 

При първата, туристическите дружества, извършващи превоз на клиентите си, следва 

да получат лиценз за превоз на пътници. Това, от своя страна, ще доведе до неимоверни 

усложнения, които ще повлекат множество фалити, преустановяване на цялостна 

дейност или на част от дейността на множество фирми в бранша./TO,TA,хотели/  

При Втората, прилагайки Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно 

условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен 

превозвач, дерогиран в Закона за автомобилните превозни, се налага извод за липса на 

изискване за лиценз за предприятия, предоставящи изключително услуги за 

автомобилен превоз на пътници с нетърговска цел, или предприятия, чиято основна 

дейност не е тази на автомобилен превозвач на пътници (чл. 1 т. 4 б от Регламента).  

Изрично изключва необходимостта от лицензиране и чл. 7 ал. 3 от ЗАП, който гласи:  

„(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 92 от 2005 г.) Лиценз и удостоверение за регистрация не 

се изискват за: 

……………..9. (нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) превози на пътници 

или товари за собствена сметка, с изключение на случаите по чл. 12б, ал. 10; 

10. (нова – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) превози с атракционна цел.“ 

 



Въпрос на доказване, обаче е обстоятелството, че дружеството извършва превоза за 

собствена сметка или е с атракционна цел. Това води до желание за презастраховане от 

наша страна, предизвикано от неяснотата в наказателния текст – чл. 234г от НК.  

Не така щеше да стои въпросът, ако беше законово регламентиран регистрационен 

режим на превозните средства, ползвани за целта. В повечето случаи това са микробуси 

с 8+1 места и се водят леки автомобили. Наличието на регламентация чрез регистрация 

на превозното средство ще създаде сигурност в бранша, че участниците на този пазар 

няма да бъдат неправилно санкциониран и подлагани на наказателно преследване. Така 

ще бъде налице облекчена процедура, която ще изиграе двойна роля – регламентация 

на превоза и сигурност за участниците в туристическия търговски оборот. 

 

Г-жо Николова, ние – дружествата, осъществяващия своята дейност в сферата на 

туризма - не желаем да работим в условията на несигурност и страх! Като почтени 

данъкоплатци, заслужаваме подкрепата на властта за спокойно упражняване на 

дейността си. Поради това, настояваме за незабавната Ви намеса, като ресорен 

министър, за разрешаване на този проблем, тъй като, въпреки наложеното вето от 

страна на президента, законът беше прегласуван в Народното събрание и вече е част от 

действащото законодателство на Република България. При условията на настоящата 

тежка обстановка, от която най-засегнатия бизнес е нашия, имаме нужда от подкрепа и, 

най-логично е да търсим тази подкрепа във Ваше лице. 

Надяваме се на разбиране и съдействие от Ваша страна! 

 

    С УВАЖЕНИЕ: ____________________ 

      (За СНЦ „Туристическа камара – 

      Приморско – Стоян Петров) 

 

 

 

 
 


