
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Съгласно чл. 50, ал. 1 Закона за туризма, туристическите обекти подлежат на 

категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.  

Това 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. 

Гореизброените туристически обекти се категоризират в категориите: "една 

звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди" във възходяща 

градация. 

1. Средствата за подслон се категоризират в следните категории: 

- хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет 

звезди"; 

- мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"; 

- туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди". 

 

2. Местата за настаняване се категоризират в следните категории: 

- пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"; 

- къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди"; 

- бунгала - "една звезда" или "две звезди"; 

- къмпинги - "една звезда" или "две звезди". 

3. Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в 

следните категории: 

- ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или 

"пет звезди"; 

- заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или 

"четири звезди"; 

- питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири 

звезди"; 

- кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" 

или "пет звезди"; 

- барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет 

звезди". 

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и 

местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на 

средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не 

повече от "една звезда" . 

Забележка: 

НЕ подлежат на категоризиране по реда на ЗТ заведения за хранене и 

развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, 

предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, 

павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за 

сядане. 

 



Осъществяване на процедурата 

 

I. Компетентeн орган 

1. Министърът на ИЕТ по предложение на Експертната комисия по 

категоризация на туристическите обекти (ЕККТО) определя категорията на: 

- средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и 

"пет звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 

- местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и 

самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и 

прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 

- самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", 

"четири звезди" и "пет звезди" (чл. 52, ал. 2, т. 1-3 ЗТ, чл. 2, ал. 1, предл. 1, ал. 2 

НКСПМНЗХР); 

2. Кметът на общината по местонахождението на обекта по предложение на 

общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК) определя категорията на: 

- средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях 

заведения за хранене и развлечения; 

- семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и 

прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", 

"две звезди" и "три звезди"; 

- другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и 

прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения; 

- самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" 

и "две звезди" (чл. 52, ал. 1 ЗТ, чл. 2, ал. 1, предл. 2, ал. 3 НКСПМНЗХР). 

ІІ. Заявител 

Заявител за категоризиране на туристическите обекти е лицето, което желае да 

извършва хотелиерство или ресторантьорство. Това лице следва да притежава 

качеството търговец по смисъла на ТЗ или да е юридическо лице, което има право по 

силата на друг закон да извършва стопанска дейност, както и да не е в производство по 

ликвидация или несъстоятелност . 

ІII. Необходими документи 

1. Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство 

в туристически обект подава заявление за категоризиране на обекта до съответния 

категоризиращ орган  

2. Към заявлението се прилагат следните документи: 

2.1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в 

ликвидация; 

2.2. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в 

обекта; 

2.3. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова 

квалификация на управителя на туристическия обект; 

2.4. формуляр за определяне на категорията по образец; 

2.5. копия от документите за собственост на обекта; 

2.6. 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; 

2.7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; 

2.8. документ за платена такса за категоризиране на туристическия обект. 

Заявленията за категоризиране на туристически обекти се подават до министъра 

на икономиката, енергетиката и туризма, съответно кмета на общината, и се разглеждат 

от ЕККТО, респективно от ОЕКК, в 14-дневен срок от постъпването им. 

 Издаване на временно удостоверение за открита процедура 

Съответната комисия открива процедурата по категоризиране на обекта, когато 

констатира, че са представени всички изискуеми документи и издава временно 



удостоверение за откритата процедура, валидно за 2 месеца, ако процедурата е открита 

от ОЕКК, и 3 месеца, ако е открита от ЕККТО. 

Временното удостоверение се поставя на видно за туристите място в 

туристическия обект. 

 Комисиите по категоризиране вземат решение за създаване на експертни 

работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на 

нормативните изисквания и на минималните задължителни изисквания към съответния 

туристически обект, съобразно заявената категория. 

При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за 

които се допускат предписания, ЕРГ дават задължителни предписания за 

отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни. 

Когато се констатират несъответствия с изискванията за съответната категория, 

за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне 

на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория. 

Издаване на категорийна символика 

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 

14-дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната 

символика е унифицирана, включва удостоверение и табела, които се поставят на видно 

място в обекта, и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма  

Обжалване на заповедта за отказ за определяне на категория или за определяне 

различна от заявената 

Заповедите на съответния категоризиращ орган, с които се отказва определяне 

на категория или се определя различна от заявената категория, подлежат на обжалване 

по реда на АПК. 

Родово подсъден да разгледа делото като първа инстанция е административният 

съд. Жалбата се подава чрез компетентния орган, издал заповедта, в 14-дневен срок от 

съобщаването й на лицето. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок 

от изтичането на срока, в който съответният орган е бил длъжен да се произнесе. 

Административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на 

нищожността им без ограничение във времето. 

Правната последица от издаването на заповедта за определяне на категория е 

правото на лицето, на което е издадена, да извърша хотелиерска и ресторантъорска 

дейност в категоризирания туристически обект. Категорията на средствата за подслон, 

местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения е безсрочна. 

Категоризираните средства за подслон, места за настаняване, заведения за 

хранене и развлечения се вписват в НТР към Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма. 

 Административнонаказателна отговорност 

1. Административни нарушения 

Съгласно чл. 72 ЗТ, който предоставя туристически услуги в некатегоризиран 

туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и 

юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. 

Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с 

по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с 

имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.  

Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон, не води 

заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните 

нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 

до 20 000 лв. 

Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване не води заверен 

от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и 



за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните 

търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.  

Лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект (средство за 

подслон, място за настаняване или заведение за хранене и развлечения), в който на 

видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно 

удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена 

санкция от 500 до 5000 лв. 

Който постави надпис, който въвежда в заблуждение или предоставя невярна 

информация за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти, се 

наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите 

лица - с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.  

2. Реализиране на административнонаказателната отговорност 

Съгласно чл. 87, ал. 1 ЗТ, актовете за установяване на административните 

нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията 

за защита на потребителите (КЗП), или от длъжностни лица на общинската 

администрация, определени от кмета на съответната община. 

Наказателните постановления се издават от председателя на КЗП или от 

оправомощени от тях длъжностни лица, съответно от кмета на общината или от 

оправомощени от него длъжностни лица. 

3. Обжалване на наказателните постановления 

Член 87, ал. 3 ЗТ предвижда, че установяването на нарушенията, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 

ЗАНН. 

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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