
1 

 

М О Т И В И 

към проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 

„БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР“, „СПА ЦЕНТЪР“, „УЕЛНЕС 

ЦЕНТЪР“ И „ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ 

 

В изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за 

приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и 

бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални 

удостоверителни документи на хартиен носител в Закона за туризма, (обн. ДВ, бр. 37 от 

04.05.2018 г.) са направени промени, свързани с намаляване на административната 

тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги, в т. ч.  

и при сертифицирането на туристическите обекти съгласно Глава девета от Закона за 

туризма.  

След влизането на закона в сила стана необходимо да се прецизира и 

синхронизира подзаконовата нормативната уредба в сферата на туризма по начин, 

който да позволи постигането на оптимизиране на процедурите по предоставяне на 

административните услуги. В тази връзка и в изпълнение на § 120 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма е 

изготвен проекта на предлагания нормативен акт. 

Предлаганите с проекта промени (спрямо действащата в момента Наредба № 2 

от 29 януари 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл 

спа) център, „спа център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“) са свързани 

основно с необходимостта от съобразяване с настъпилите изменения в Закона за 

туризма.  

С проекта на Наредба се актуализират условията и реда за сертифициране на 

самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда 

балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове в 

съответствие с Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за приемане на 

мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез 

премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни 

документи на хартиен носител. По този начин ще бъде постигнато съответствие с 

приетите промени в Закона за туризма, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., свързани с 
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намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето 

и на административната услуга –  сертифициране на туристическите обекти. 

С въведения в Закона за туризма нов формуляр на „заявление-декларация“, 

което в основната си част има декларативен характер за повечето от изискуемите 

удостоверителни документи се намалява административната тежест. Към момента по-

голяма част от данните се декларират и съответно проверяват по служебен път от 

страна на служителите на Министерство на туризма. Много малка част от изискваните 

документи ще продължат да се прилагат, съгласно изискванията на Закона за туризма. 

С проекта на Наредба се регламентират само изисквания свързани със 

съдържанието на документите, които ще се съставят при извършване на проверката на 

място за оценка съответствие със изисквания. Формализирането на този процес има за 

цел да създаде прозрачност, бързина и ефективност в процеса на сертифициране. С 

проекта на Наредба се регламентират минимални задължителни изисквания за 

изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и 

професионална и езикова квалификация на персонала, на които трябва да отговарят 

съответните центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) 

център“, „СПА център“, „Уелнес център“ или „Таласотерапевтичен център“, като не се 

предлагат съществени изменения в сравнение със заложените в действащата в момента 

Наредба № 2 от 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен 

(медикъл спа) център, „спа център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“. 

Предлаганите промени в тази част целят основно уеднаквяване и прецизиране на 

текстове, които са общи за всички приложения.   

Основната цел на предлаганите минимални изисквания е повишаване качеството 

на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на 

туристически услуги. С приемането на наредбата ще се спомогне за успешното 

прилагане на Закона за туризма и ще бъдат създадени предпоставки за развитие и 

успешно промотиране на здравния туризъм и възможностите, които този продукт 

създава за укрепване на здравето, за разнообразяване на почивката, за емоционално и 

психически възстановяване за разкрасяване, антистрес и релакс.   

Проектът на Наредба няма да окаже въздействие върху държавния бюджет и не 

води до необходимост от допълнителни разходи (трансфери) и други плащания, които 
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да бъдат одобрени по бюджета на Министерство на туризма за 2019 г. и следващите 

бюджетни години. 

Поради това, че в проекта на Наредба се запазват действащите към момента 

изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, персонала и 

дейността по сертифициране няма да бъдат необходими финансови и/или други 

средства за прилагането на вече сертифицирани обекти, тъй като и към настоящия 

момент, същите следва да отговорят на съществуващите минимални изисквания. За 

обектите, които ще изразят желание и воля за сертификация, може да се наложи 

влагане на финансови и други средства за да бъдат изпълнени минималните 

изисквания, които са регламентирани с проекта на наредба.  

С проекта на Наредба не се създават нови услуги и не се засягат условията за 

осъществяване на съществуващи такива. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на проекта се свеждат до 

постигане на целите, наложили нейното приемане; оптимизиране на процедурите по 

предоставяне на административни услуги; привеждане на подзаконовата нормативна 

уредба в областта на сертифицирането в съответствие с разпоредбите на Закона за 

туризма и постигане на по-високо качество на туристическите дейности и услуги. 

Очакваните резултати от въведените минимални задължителни изисквания са в посока 

гарантиране представянето на качествени услуги от центрове, преминали 

сертифициране и доверие сред потребителите и ползвателите на тези услуги и 

устойчивост за тяхното развитие.  

С предложения проект на Наредба не се транспонира в националното 

законодателство актове на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде 

изготвена справка за съответствие с европейското право. 

 

 


