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опазване и спорт“ съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и про
фесионалните направления въз основа на 
заявление до министъра на туризма, към 
което се прилагат: 

1. снимка с размер 3,5 см × 4,5 см;
2. копие на диплома за завършено висше 

образование;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване 

съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Заявленията с приложените документи 

по ал. 1 и 2 се подават в срок до шест месеца 
от обнародването на наредбата в „Държавен 
вестник“.

(4) Заявлението с приложените документи 
по ал. 1 и 2 се разглеждат в 14дневен срок 
от датата на постъпването им.

(5) В случай че представените документи 
отговарят на изискванията по ал. 1, съответ
но по ал. 2, министърът на туризма издава в 
срока по ал. 4 заповед за вписване в Списъка 
на правоспособните планински водачи, част 
от НТР.

(6) В случай на констатирана непълнота 
и/или нередовност в представените доку
менти по ал. 1 или 2 лицата се уведомяват 

писмено в 7дневен срок от разглеждането 
им, като им се предоставя 14дневен срок 
за отстраняването на непълнотите и/или 
нередовностите от деня на получаване на 
уведомлението. Срокът по ал. 4 спира да тече 
до датата на отстраняване на непълнотата, 
съответно нередовността.

(7) Ако в указания срок от получаване 
на уведомлението по ал. 6 заявителят не от
страни непълнотите и/или нередовностите, 
министърът на туризма със заповед прекра
тява производството, зa което зaявителят се 
уведомявa писмено.

(8) На вписаните по ал. 1 и 2 планински 
водачи министърът издава идентификационна 
карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ. 

(9) След изтичането на срока по ал. 3 заяв
ленията се подават и разглеждат по общия ред.

§ 2. Наредбата се приема на основание 
чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма.

§ 3. Наредбата влиза в сила в 6месечен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 1, който влиза в сила от деня 
на обнародването є в „Държавен вестник“. 

Министър:  
Николина Ангелкова

Приложение № 1 
към чл. 19

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Снимка

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за правоспособност

за упражняване на професията „Планински водач“

№ .................../................

на ........................................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

лични данни .....................................................................................................................................................................,
призната правоспособност за ниво: ………....................................................................................................………………,
допълнителна квалификация: ..............................................................................................................................................

На гърба на удостоверението
Издадено на ......................... 20...........г. 

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
.................................................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

Издава се на основание чл. 19 от Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата 
подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за 
упражняване на професията „Планински водач“.


