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▼B
РЕГЛАМЕНТ

(ЕС) № 692/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 6 юли 2011 година

относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на
Директива 95/57/ЕО на Съвета
(текст от значение за ЕИП)

Член 1
Предмет
Настоящият регламент установява обща рамка за системното
разработване, изготвяне и разпространяване на европейска
статистика в областта на туризма.
За тази цел държавите-членки събират, изготвят, обработват и
предават хармонизирана статистика относно търсенето и пред
лагането на туристически услуги.

Член 2
Определения
1.

За целите на настоящия регламент:

а) „референтен период“ означава периодът, за който се отнасят
данните;
б) „референтна година“ означава референтен период с продължи
телност една календарна година;
в) „NACE Rev. 2“ означава общата статистическа класификация на
икономическите дейности в рамките на Съюза, установена с
Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на
Съвета (1);
г) „NUTS“ означава общата класификация на териториалните
единици за изготвянето на регионална статистика в рамките
на Съюза, установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Евро
пейския парламент и на Съвета (2);
д) „обичайна среда“ означава географската област, която не е
задължително съседна такава, в рамките на която протича
ежедневието на даден индивид и се определя въз основа на
следните критерии: пресичането на административни граници
или разстоянието от мястото на обичайно местопребиваване,
продължителността на посещението, честотата на посещението,
целта на посещението;
е) „туризъм“ означава дейността, извършвана от лица, пред
приемащи пътуване към основна дестинация извън обичайната
им среда за по-малко от година, с каквато и да е основна цел,
включително стопанска дейност, отдих или друга лична цел,
различна от трудова заетост в образувание, установено в посе
щаваното място;
ж) „местен туризъм“ означава посещения в рамките на държавачленка на лица, които са постоянно пребиваващи в съответната
държава-членка;
(1) ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.
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з) „входящ туризъм“ означава посещения в държава-членка,
извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в
съответната държава-членка;
и) „изходящ туризъм“ означава посещения на лица, постоянно
пребиваващи в дадена държава-членка, извън нея;
й) „национален
туризъм;

туризъм“

означава

вътрешния

и

изходящия

к) „вътрешен туризъм“ означава местния и входящия туризъм;
л) „обект за туристическо настаняване“ означава местна отраслова
единица в съответствие с определението в приложението към
Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г.
относно статистическите отчетни единици за наблюдението и
анализа на производствената система в Общността (1), предос
тавяща под формата на платена услуга — независимо от това,
че цената би могла да е частично или изцяло субсидирана —
услуги по краткосрочно настаняване, съответстващи на
описаните в групи 55.1 (хотели и подобни места за настаняване),
55.2 (туристическо и друго краткосрочно настаняване) и 55.3
(къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили) от
NACE Rev. 2;
м) „обекти за настаняване, за които не се заплаща наем“ означава
inter alia настаняването, осигурено безвъзмездно от роднини
или приятели и настаняването във ваканционни имоти,
обитавани от собствениците, в това число и ваканционни
имоти със съвместно ползване, поделено във времето;
н) „посещения за един ден“ означава посещения без нощувка,
осъществени от пребиваващи лица извън тяхната обичайна
среда и започнати от мястото на обичайно местопребиваване.
2.
На Комисията се предоставят правомощията да приема деле
гирани актове в съответствие с член 11 относно изменения на
определенията в параграф 1 от настоящия член, с цел адаптиране
на тези определения към промени в международните определения.
Член 3
Обхванати тематични области и характеристики на
изискваните данни
1.
За целите на настоящия регламент данните, които трябва да
бъдат подавани от държавите-членки в съответствие с член 9, се
отнасят до:
а) вътрешния туризъм, по отношение на капацитета за настаняване
и заетостта на обектите за туристическо настаняване, за промен
ливите, периодичността и разбивките, установени в приложение
I, раздели 1, 2 и 3;
б) вътрешния туризъм, по отношение на броя туристически
нощувки, прекарани в обекти за настаняване, за които не се
заплаща наем, за променливите, периодичността и разбивките,
установени в приложение I, раздел 4;
в) националния туризъм, по отношение на търсенето на турис
тически услуги, което касае участието в туризма, характерис
тиките на туристическите пътувания и посетителите, за промен
ливите, периодичността и разбивките, установени в приложение
II, раздели 1 и 2;
(1) ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.
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г) националния туризъм, по отношение на търсенето на турис
тически услуги, което касае характеристиките на посещенията
за един ден за променливите, периодичността и разбивките,
определени в приложение II, раздел 3.
2.
На Комисията се предоставят правомощия да приема когато е
необходимо делегирани актове в съответствие с член 11 относно
адаптиране на приложенията, с изключение на незадължителния
характер на изискваните данни и ограничението в обхвата, както
е определено в приложенията, за да се вземе предвид икономи
ческото, социалното или техническото развитие. При упражняване
на своите правомощия съгласно настоящата разпоредба Комисията
гарантира, че приетите делегирани актове не налагат значителна
допълнителна административна тежест на държавите-членки и на
респондентите.

Член 4
Обхват на наблюдението
В обхвата на наблюдение за изискванията, определени във:
а) член 3, параграф 1, буква а), попадат всички обекти за турис
тическо настаняване, в съответствие с определенията в член 2,
параграф 1, буква л), освен ако не е посочено друго в
приложение I;
б) член 3, параграф 1, буква б), попадат всички туристически
нощувки на лица, които са или не са постоянно пребиваващи
в съответната държава, в обекти за настаняване, за които не се
заплаща наем;
в) член 3, параграф 1, буква в) по отношение на данните за
участието в туризма, попадат всички лица, постоянно преби
ваващи на територията на държавата-членка, освен ако не е
посочено друго в приложение II, раздел 1;
г) член 3, параграф 1, буква в) по отношение на данните относно
характеристиките на туристическите пътувания и посетителите
попадат всички туристически пътувания на постоянно пребива
ващото население, включващи поне една нощувка извън
обичайната му среда и приключили през референтния период,
освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 2;
д) член 3, параграф 1, буква г) по отношение на характеристиките
на посещенията за един ден, попадат всички посещения за един
ден, в съответствие с определението в член 2, параграф 1, буква
н), освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 3.

Член 5
Пилотни проучвания
1.
Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, които
държавите-членки могат да осъществят на доброволна основа, с
цел подготовка на разработването, изготвянето и разпространя
ването на хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма
и с цел извършване на оценка на ползите във връзка с разходите за
събиране на данни.
2.
Комисията също така изготвя програма за пилотни
проучвания, които държавите-членки могат да осъществят на
доброволна основа, с цел разработване на система за събиране на
данни, показващи въздействието на туризма върху околната среда.
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Член 6
Критерии за качество и отчети
1.
Държавите-членки гарантират качеството на предаваните
данни.
2.
За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за
качество, установени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 223/2009.
3.
Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията
(Евростат) отчет относно качеството на данните, отнасящи се за
референтните периоди през референтната година и относно
всички внесени промени по отношение на методологията.
Отчетът се представя в срок от девет месеца след края на рефе
рентната година.
4.
При прилагане на критериите за качество, определени в
параграф 2, по отношение на данните, включени в обхвата на
настоящия регламент, правилата и структурата на отчетите за
качеството се определят от Комисията под формата на актове за
изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

Член 7
Доклад за оценка
До 12 август 2016 г. и на всеки пет години след това Комисията
представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка
относно статистическите данни, изготвени съгласно настоящия
регламент, и по-специално относно тяхната адекватност и
тежестта за предприятията.

Член 8
Източници на данни
По отношение на основата за събиране на данни държавите-членки
приемат по своя преценка всякакви подходящи мерки за
поддържане на качеството на резултатите. Държавите-членки
могат да изготвят необходимите статистически данни като
използват комбинация от следните различни източници:
а) проучвания, при които от докладващите звена се изисква да
предоставят актуални, точни и пълни данни;
б) други подходящи източници, в това число и административни
данни, ако те са подходящи по отношение на своята актуалност
и относимост;
в) подходящи процедури за статистическа оценка.

Член 9
Предаване на данни
1.
Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните,
в това число и поверителните такива, в съответствие с член 21 от
Регламент (ЕО) № 223/2009.
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2.
Държавите-членки предават данните, изброени в приложение I
и в приложение II, раздели 1 и 3, под формата на агрегирани
таблици, в съответствие със стандарта за обмен на данни,
определен от Комисията (Евростат). Данните се подават или
зареждат по електронен път посредством единната система за
подаване на данни на Комисията (Евростат). Практическите
правила за предаването на данните се приемат от Комисията под
формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се
приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в
член 12, параграф 2.
3.
Държавите-членки предават данните, изброени в приложение
II, раздел 2 под формата на досиета с микроданни — като всяко
наблюдавано пътуване представлява отделен запис в предавания
масив от данни, — които се подлагат на пълна проверка, редак
тирани и, при необходимост, причислени, в съответствие със
стандарта за обмен на данни, определен от Комисията (Евростат).
Данните се подават или зареждат по електронен път посредством
единната система за подаване на данни на Комисията (Евростат).
Практическите правила за предаването на данните се приемат от
Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за
изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.
▼M2
4.

Държавите членки предават:

а) валидираните годишни данни, изброени в приложение I, раздели
1 и 2, в срок от 6 месеца след края на референтния период,
освен ако в приложение I не е уточнено друго;
б) валидираните годишни данни, изброени в приложение I, раздел
2, в срок от 8 седмици след края на референтните периоди за
референтните 2020 и 2021 години и в срок от 6 седмици след
края на референтния период, считано от референтната 2022
година;
в) валидираните данни, изброени в приложение I, раздел 4, в срок
от 9 месеца след края на референтния период, ако заинтересо
ваната държава членка избере да ги предаде;
г) валидираните данни, изброени в приложение II, в рамките на 6
месеца след края на референтния период.
▼B
5.
На Комисията се предоставят правомощията да приема, когато
е необходимо, делегирани актове в съответствие с член 11 относно
изменения на сроковете за предаване на данни, установени в
параграф 4 от настоящия член, за да се вземе предвид, икономи
ческото, социалното и техническото развитие. Всички такива
изменения вземат предвид съществуващите практики на събиране
на данни в държавите-членки.
6.
За всички данни, изисквани по силата на настоящия
регламент, първият референтен период, освен ако не е посочено
друго, започва на 1 януари 2012 г.
Член 10
Методическо ръководство
Комисията (Евростат), в тясно сътрудничество с държавите-членки,
изготвя и редовно актуализира методическо ръководство, което
съдържа насоки относно статистиката, изготвяна по силата на
настоящия регламент, в това число и определенията, които следва
да се прилагат по отношение на характеристиките на изискваните
данни и общите стандарти, създадени с цел да се гарантира
качеството на данните.
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Член 11
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегираните актове се предоставя
на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член
условия.
2.
Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2,
член 3, параграф 2 и член 9, параграф 5, се предоставя на
Комисията за срок от пет години, считано от 11 август 2011 г.
Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не
по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок.
Делегирането на правомощие се подновява мълчаливо за срокове с
еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или
Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три
месеца преди края на всеки срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2,
член 3, параграф 2 и член 9, параграф 5, може да бъде оттеглено по
всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението
за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него
правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него
по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове,
които вече са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 3,
параграф 2 и член 9, параграф 5, влиза в сила само ако нито
Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу него в
срок от два месеца след нотификацията на Европейския
парламент и на Съвета за съответния акт, или ако преди изтичането
на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили
Комисията, че няма да правят възражения. Този срок се удължава с
два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.
Член 12
Комитет
1.
Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статис
тическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този
комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от
Регламент (ЕС) № 182/2011.
Член 13
Отмяна
Директива 95/57/ЕО се отменя.
Държавите-членки предоставят резултатите в съответствие с
Директива 95/57/ЕО за всички референтни периоди за 2011 г.
Член 14
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата
на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ
Раздел 1
КАПАЦИТЕТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО НАСТАНЯВАНЕ
A. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация
1. На регионално ниво 2 NUTS и на национално ниво, за които трябва
да се подава информация ежегодно
Вид на обекта
за настаняване

NACE 55.1

Променливи

Брой обекти
Брой места за преспиване

Разбивки

Вид населено
място а) и б)

Брой спални помещения
NACE 55.2

Брой обекти
Брой места за преспиване

NACE 55.3

Брой обекти
Брой места за преспиване

Вид населено
място а) и б)
Вид населено
място а) и б)

2. [незадължително] На национално ниво, за които трябва да се подава
информация ежегодно
Вид на обекта
за настаняване

NACE 55.1

Променливи

Брой обекти
Брой места за преспиване

Разбивки

Клас според
размера

Брой спални помещения
3. На национално ниво, за които трябва да се подава информация на
всеки три години
Вид на обекта
за настаняване

NACE 55.1

Променливи

Разбивки

Брой обекти, разполагащи с едно
или повече спални помещения,
достъпни за лица с ограничена
мобилност, в това число ползващи
инвалидни колички

Б. Ограничение на обхвата
1. За „хотели и подобни места за настаняване“ и за „туристическо и
друго краткосрочно настаняване“ в обхвата на наблюдение попадат
най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с
10 или повече места за преспиване.
2. За „къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили“ в обхвата
на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо
настаняване, разполагащи с десет или повече места.
3. Държавите-членки, в които са отчетени по-малко от 1 % от общото
годишно количество нощувки в обекти за туристическо настаняване в
ЕС могат допълнително да стеснят обхвата на наблюдение, така че
той да обхваща най-малко обектите за туристическо настаняване,
разполагащи с двадесет или повече места за преспиване.
В. Периодичност
Първата референтна година за тригодишната променлива, посочена в
рубрика А, точка 3, е 2015 г.
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Раздел 2
ЗАЕТОСТ

НА

ОБЕКТИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО
(МЕСТЕН И ВХОДЯЩ ТУРИЗЪМ)

НАСТАНЯВАНЕ

A. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация
ежегодно
1. На регионално ниво 2 NUTS и на национално ниво
Вид на обекта за
настаняване

Променливи

Разбивки

▼M2
Общо (за всички
видове обекти за
туристическо
настаняване)

Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
постоянно пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
лица, които не са постоянно
пребиваващи

NACE 55.1

Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
постоянно пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
лица, които не са постоянно
пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
лица, които не са постоянно
пребиваващи
Нетен коефициент на заетост на
местата за преспиване
Нетен коефициент на заетост на
спалните помещения
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
постоянно пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
лица, които не са постоянно
пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
лица, които не са постоянно
пребиваващи
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
постоянно пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за
туристическо настаняване на
лица, които не са постоянно
пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти
за туристическо настаняване
лица, които не са постоянно
пребиваващи

▼B

NACE 55.2

NACE 55.3

Вид населено
място а) и б)
Региони на
ниво 3 по
NUTS
Месеци от
референтната
година [неза
дължително,
ако ниво 2 по
NUTS обхваща
цялата държава
членка]
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2. На национално ниво
Вид на
обекта за
настаняване

Променливи

Разбивки

Общо (за
всички
видове
обекти за
турис
тическо
настаняване)

Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи

Вид населено
място а), комби
нирано с вид
населено място
б)
Градски агломе
рации

NACE 55.1

Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи

Вид населено
място а) и б)
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя
[незадължи
телно] Клас
според размера
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя

▼M2

▼B

NACE 55.2

NACE 55.3

Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица,
които не са постоянно пребиваващи
Нетен коефициент на заетост на
местата за преспиване
Нетен коефициент на заетост на
спалните помещения
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица,
които не са постоянно пребиваващи
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване
постоянно пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица,
които не са постоянно преби
ваващи

[незадължи
телно] Клас
според размера
Вид населено
място а) и б)
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя
Вид населено
място а) и б)
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя
Държава или
географска
област на
пребиваване на
посетителя

Б. Променливи и разбивки, за които трябва се подава информация
ежемесечно на национално ниво
Вид на обекта
за настаняване

NACE 55.1

Променливи

Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи

Разбивки
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Вид на обекта
за настаняване

NACE 55.2

NACE 55.3

Променливи

Разбивки

Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване постоянно
пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица, които
не са постоянно пребиваващи
Нетен коефициент на заетост на
местата за преспиване
Нетен коефициент на заетост на
спалните помещения
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване постоянно
пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица, които
не са постоянно пребиваващи
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на постоянно
пребиваващи лица
Брой нощувки в обекти за турис
тическо настаняване на лица, които
не са постоянно пребиваващи
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване постоянно
пребиваващи лица
Брой на пристигащите в обекти за
туристическо настаняване лица, които
не са постоянно пребиваващи

В. Ограничение на обхвата
1. За „хотели и подобни места за настаняване“ и за „туристическо и
друго краткосрочно настаняване“ в обхвата на наблюдение попадат
най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с
десет или повече места за преспиване.
2. За „къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили“ в обхвата
на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо
настаняване, разполагащи с десет или повече места.
3. Държавите-членки, в които са отчетени по-малко от 1 % от общото
годишно количество нощувки в обекти за туристическо настаняване в
ЕС, могат допълнително да стеснят обхвата на наблюдение, така че
той да обхваща най-малко обектите за туристическо настаняване,
разполагащи с двадесет или повече места за преспиване.
4. Когато се прилага ограничение в обхвата в съответствие с описаното
в точки 1, 2 и 3, се предава годишна оценка за общия брой нощувки
на постоянно пребиваващи лица и лица, които не са постоянно преби
ваващи през референтната година в обектите за туристическо наста
няване, изключени от обхвата на наблюдение.
5. За първата референтна година, за която се изискват данни по силата
на настоящия регламент, оценката, описана в точка 4, се предава в
срок от 12 месеца след края на референтния период.
6. Държавите-членки могат да стеснят допълнително обхвата на
наблюдение по отношение на нетния коефициент на заетост в
хотели и сходни обекти за настаняване, така че да са обхванати
като минимум всички обекти за туристическо настаняване с 25 или
повече спални помещения.
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Раздел 3
КЛАСИФИКАЦИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ СПРЯМО
РАЗДЕЛИ 1 И 2
А. Вид на обекта за настаняване
Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на
вида настаняване, отнасящи се за групи 55.1, 55.2 и 55.3 по NACE, са:
— хотели и подобни места за настаняване
— туристическо и друго краткосрочно настаняване
— къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Б. Вид населено място а)
Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на
вида населено място а), отнасящи се за степента на урбанизация на
общината (или равностойната местна административна единица), в
която е разположен обектът за туристическо настаняване, са:
— гъстонаселен район
— междинен район
— слабонаселен район.
В. Вид населено място б)
Двете категории, които следва да бъдат използвани за определяне на
вида населено място б), отнасящи се за степента на близост до море
на общината (или равностойната местна административна единица), в
която са разположени обектите за туристическо настаняване, са:
— крайбрежно
— различно от крайбрежно.
Г. Клас според размера
Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на
клас според размера, отнасящи се за броя на спалните помещения в
обектите за туристическо настаняване, са:
— малки обекти: с по-малко от 25 спални
— средни обекти: между 25 и 99 спални
— големи обекти: 100 или повече спални; да се отчитат самостоятелно
(незадължително): „между 100 и 249 спални“ и „250 или повече
спални“.
Д. Държави и географски области
Категориите, които следва да бъдат използвани за страната или
географската област, в която посетителите, отсядащи в обектите за
туристическо настаняване, са постоянно пребиваващи, са:
— Европейски съюз (Съюзът); да се отчита самостоятелно: всяка
държава-членка
— Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); да се отчита
самостоятелно: Исландия, Норвегия, Швейцария (включително
Лихтенщайн)

▼M3
— други европейски държави (извън ЕС или ЕАСТ; не се включват
Обединеното кралство, Русия, Турция, Украйна)
— Обединено кралство

▼B
— Русия
— Турция
— Украйна

02011R0692 — BG — 01.01.2020 — 002.003 — 13
▼B
— Африка; да се отчита самостоятелно: Южна Африка
— Северна Америка; да се отчита самостоятелно: Съединени амери
кански щати, Канада
— Южна и Централна Америка; да се отчита самостоятелно: Бразилия
— Азия; да се отчита самостоятелно: Китайската народна република,
Япония, Република Корея
— Австралия, Океания и други територии; да се отчита самостоятелно:
Австралия

▼M2
Е. Градски агломерации
Градските агломерации, за които се предават данни, са в съответствие с
определеното в член 4б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1059/2003 и
включват най-малко:
— градските агломерации, които заедно съставляват 90 % от годишните
нощувки в обекти за туристическо настаняване в градските агло
мерации в държавата;
— столицата;
— всички градски агломерации с 200 000 или повече жители.
За тази цел градски агломерации са тези местни административни
единици (LAU), в които най-малко 50 % от населението живее в
градски центрове; градският център е гнездо от съседни клетки на коор
динатната мрежа с площ от 1 km3, населеност от най-малко 1500 жители
на km3 и общо население от най-малко 50 000 жители. Комисията
(Евростат) заедно с държавите членки редовно актуализира списъка на
градските агломерации. Държавите членки предават данните за найактуалния списък на градските агломерации, който е на разположение
към 31 декември от референтната година.

▼B
Раздел 4
ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ В ОБЕКТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗА КОИТО НЕ
СЕ ЗАПЛАЩА НАЕМ
A. Променливи, за които трябва да се подава информация ежегодно
[незадължително] Брой туристически нощувки, прекарани в обекти за
настаняване, за които не се заплаща наем, през референтната година.
Б. Разбивка
[незадължително] Що се отнася до жителите на Съюза, променливата,
посочена в рубрика A, се представя в разбивка по държави на постоянно
пребиваване на посетителите, а посетителите, постоянно пребиваващи
извън Съюза, се групират в една единствена допълнителна категория.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
НАЦИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ
Раздел 1
УЧАСТИЕ В ТУРИЗЪМ С ЛИЧНА ЦЕЛ
А. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация
ежегодно
Променливи

1. Брой постоянно преби
ваващи лица на възраст
15 или повече години,
които през референтната
година участват в
туризма с лична цел
2. Брой постоянно преби
ваващи лица на възраст
15 или повече години,
които не участват в
туризма с лична цел през
референтната година

Разбивки в зависимост от продължителността и
местоназначението на туристическите пътувания с
лична цел

а) Всяко пътуване (т.е. най-малко
осъществено пътуване с най-малко 1
нощувка)

1

б) Само местни пътувания (т.е. най-малко 1
местно пътуване с най-малко 1 нощувка и
нито едно изходящо пътуване)
в) Само изходящи пътувания (т.е. най-малко
1 осъществено изходящо пътуване с наймалко 1 нощувка, но нито едно местно
пътуване)

Разбивки по социодемографски
характеристики

1. Пол
2. Възрастова група
►M1 3. [незадължително]
Достигната образо
вателна степен ◄
4. [незадължително]
Професионално положение
5. [незадължително]
домакинството

Доход

г) Вътрешни и изходящи пътувания (т.е. наймалко 1 осъществено местно пътуване с
най-малко 1 нощувка и най-малко 1
изходящо пътуване с най-малко 1
нощувка)
д) Краткотрайни пътувания (т.е. най-малко 1
осъществено пътуване с 1 до 3 нощувки)
е) Продължителни пътувания (т.е. най-малко
1 осъществено пътуване с 4 или повече
нощувки)
ж) Продължителни пътувания, само вътрешни
(т.е. най-малко едно осъществено
вътрешно пътуване с 4 или повече
нощувки и нито едно изходящо пътуване с
4 или повече нощувки)
з) Продължителни пътувания, само изходящи
(т.е. най-малко едно осъществено
изходящо пътуване от 4 или повече
нощувки и нито едно вътрешно пътуване
от 4 или повече нощувки)
и) Продължителни пътувания, местни и
изходящи (т.е. най-малко 1 осъществено
местно пътуване с 4 или повече нощувки и
най-малко 1 изходящо пътуване с 4 или
повече нощувки)

Разбивките според продължителността и местоназначението на туристи
ческите пътувания с частна/лична цел се комбинират с разбивките по социо
демографски характеристики.
Б. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация на
три години

Променливи

Разбивки според главните причини за неучастие в
туризма с лична цел през референтния период (с
възможност за избор между няколко отговора за
респондентите)

1. Брой постоянно преби
ваващи лица на възраст
15 или повече години,
които не участват в

а) Финансови причини (липса на налични
средства за ваканционни пътувания, не
могат да си позволят да заминат във
ваканция)

Разбивки по социодемографски
характеристики

1. Пол
2. Възрастова група

на
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Променливи

туризма с лична цел през
референтната година (т.е.
не са осъществили нито
едно пътуване с наймалко 1 нощувка с лична
цел през референтната
година)

Разбивки според главните причини за неучастие в
туризма с лична цел през референтния период (с
възможност за избор между няколко отговора за
респондентите)

б) Липса на свободно време поради семейни
ангажименти
в) Липса на свободно време поради профе
сионални или учебни ангажименти
г) Здравословни причини или ограничена
мобилност
д) Предпочитат да останат вкъщи, липсва им
мотивация за пътуване

Разбивки по социодемографски
характеристики

►M1 3. [незадължително]
Достигната
образо
вателна степен ◄
4. [незадължително]
сионално положение
5. [незадължително]
домакинството

Профе

Доход

е) Безопасност
ж) Други причини
Разбивките в зависимост от главните причини за неучастие в туризма с
лична цел през референтната година се комбинират с разбивките по социо
демографски характеристики.
Първата референтна година за тригодишните променливи е 2013 г.
В. Класификации, приложими по отношение на разбивките по социодемог
рафски характеристики
1. Пол: мъжки, женски;
2. Възрастова група: под 15 години [незадължително], 15—24, 25—34,
35—44, 45—54, 55—64, 65 или повече, с междинни сборове за групи
25—44 и 45—64;
3. ►M1 Достигната образователна степен: най-много първа степен
на средното образование; средно образование и професионално
обучение след завършено средно образование, но не висше; висше
образование; ◄
4. Професионално положение: работещи (заети или самостоятелно заети
лица), безработни, студенти (или ученици), други лица, които не
работят;
5. Доход на домакинството: по квартали.
Раздел 2
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И ИЗВЪРШВАЩИ ГИ ПОСЕТИТЕЛИ
A. Променливи, за които трябва да се подава информация:
Променливи

Категории, за които трябва да се подава информация

Периодичност

1.

Месец на заминаване

Всяка година

2.

Продължителност на пътуването в
брой нощувки

Всяка година

3.

[Само за изходящи пътувания]
Продължителност на пътуването:
брой нощувки, прекарани на
местна територия

На три години

4.

Главна страна на местоназначение

В съответствие със списъка на страните в
методическото ръководство, съставено
съгласно член 10 от настоящия регламент

Всяка година

на
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Променливи

Категории, за които трябва да се подава информация

Периодичност

5.

Главна цел на пътуването

а) Лична цел: прекарване на свободното
време, забавление или отпуск
б) Лична цел: посещение на роднини и
приятели
в) Лична цел: друга (напр. поклонение,
лечение)
г) Служебна/делова цел

Всяка година

6.

[Само за пътувания с лична цел]
Вид на местоназначението, при
няколко възможни отговора

а)
б)
в)
г)
д)

Град
Морско крайбрежие
Провинция (в това число езера, реки и т.н.)
Кораби за туристически пътувания по море
Планини (планински местности, хълмове и
т.н.)
е) Други

На три години

7.

[Само за пътувания с лична цел]
Участие на деца в групата на
пътуващите

а) Да
б) Не

На три години

8.

Основно транспортно средство

а)

Въздушен транспорт (услуги по време на
полета — редовен или чартърен, или друг
вид въздушни транспортни услуги)
б) Воден транспорт (напр. пътнически
линии и фериботи, туристически
пътувания по море, увеселителни кораби,
плавателни съдове под наем)
в) Железопътен транспорт
г) Междуградски
или
междуселищен
автобусен транспорт (редовен или
случаен превоз)
(г1) [незадължително] Междуградски или
междуселищен автобусен транспорт —
редовен превоз
(г2) [незадължително] Междуградски или
междуселищен автобусен транспорт —
случаен превоз
д) Лично моторно превозно средство (собст
веност или на лизинг, включително
автомобил на приятели/роднини)
е) Моторно превозно средство под наем
(включително платформи за споделено
пътуване или съвместно ползване на
автомобил)
ж) Други (напр. велосипед)

Всяка година

9.

Основно средство за настаняване

а) Обекти за настаняване под наем: хотели
или подобни обекти за настаняване
б) Обекти за настаняване под наем: къмпинги
и терени за каравани или къмпинг-авто
мобили (за временен престой)
в) Обекти за настаняване под наем: напр.
къща, вила, апартамент, стая(стаи) под
наем в жилище
г) Обекти за настаняване под наем: други
обекти за настаняване под наем (напр.
младежки общежития, яхтклубове, здравни
заведения)
д) Обекти за настаняване, за които не се
заплаща наем: собствена ваканционна
къща
е) Обекти за настаняване, за които не се
заплаща наем: обекти за настаняване,
предоставяни безвъзмездно от роднини
или приятели
ж) Обекти за настаняване, за които не се
заплаща наем: други обекти за наста
няване, за които не се заплаща наем

Всяка година

▼M2
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Променливи

10.

11.

Категории, за които трябва да се подава информация

Резервиране на пътуването:
резервация в интернет на
основното средство за настаняване

а) Да

Резервиране на пътуването: канал
за извършване на резервацията на
основното средство за настаняване

а) Пряко с доставчика на туристическо наста
няване

Периодичност

На три години

б) Не

На три години

б) Чрез туристическа агенция, туроператор,
портал или агенция за краткосрочно
отдаване под наем на жилищни или
ваканционни имоти, работещи с множество
доставчици на туристическо настаняване
в) Не е била необходима резервация

11а. [Само за пътувания с настаняване,
резервирано с използване на
интернет чрез туристическа
агенция, туроператор, портал или
агенция за краткосрочно отдаване
под наем на жилищни или вакан
ционни имоти; само за пътувания с
основно средство за настаняване
„Обекти за настаняване под наем:
напр. къща, вила, апартамент,
стая(стаи) под наем в жилище“]

а) Да

На три години

б) Не

Резервиране на основното средство
за настаняване чрез уебсайт или
приложение, напр. Airbnb,
Booking.com, Expedia, HomeAway

12.

13.

Резервиране на пътуването:
резервация в интернет на
основното транспортно средство

а) Да

Резервиране на пътуването: канал
за извършване на резервацията на
основното транспортно средство

а) Пряко с доставчика на транспортни услуги

На три години

б) Не

На три години

б) Чрез туристическа агенция, туроператор,
портал
в) Не е била необходима резервация

13а. [Незадължително] [Само за
пътувания с транспорт, резервиран
с използване на интернет чрез
туристическа агенция, туропе
ратор, портал]

а) Да

На три години

б) Не

Резервиране на основното транс
портно средство чрез уебсайт или
приложение, напр. BlaBlaCar

14.

15.

Резервиране на пътуването:
пакетна услуга

а) Да

Резервиране на пътуването:
резервация в интернет на туристи
ческия пакет

а) Да

15а. Разходи за настаняване на отделен
турист по време на пътуване като
пакетна услуга

На три години

б) Не

На три години

б) Не

Всяка година
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Променливи

Категории, за които трябва да се подава информация

Периодичност

16.

Транспортни разходи на отделен
турист по време на пътуването

Всяка година

17.

Разходи за настаняване на отделен
турист по време на пътуването

Всяка година

18.

[незадължително] Разходи на
отделния турист за храни и
напитки в кафенета и ресторанти
по време на пътуването

Всяка година

19.

Други разходи на отделен турист
по време на пътуването, да бъдат
отчетни отделно (19а): стоки за
дълготрайна употреба и ценни
вещи

Всяка година

20.

Профил на посетителя: пол, като
се използват следните категории:

а) Мъж

Всяка година

б) Жена

21.

Профил на посетителя: възраст, в
навършени години

Всяка година

22.

Профил на посетителя: страна на
постоянно пребиваване

Всяка година

23.

►M1 [незадължително] Профил
на посетителя: достигната образо
вателна степен ◄

►M1 а) най-много първа степен на средното
образование

Всяка година

б) средно образование и професионално
обучение след завършено средно образо
вание, но не висше
в) висше образование ◄

24.

[незадължително] Профил на
посетителя: професионално поло
жение

а) работещи (заети или самостоятелно заети
лица)

Всяка година

б) безработни лица
в) студенти (или ученици)
г) други лица, които не работят

25.

[незадължително] Профил на
посетителя: доход на домакин
ството по квартали

Б. Ограничение на обхвата
В обхвата на наблюдение попадат всички туристически пътувания,
осъществени от постоянно пребиваващото население на 15-годишна
възраст и над тази възраст, включващи най-малко една нощувка извън
обичайната среда, и които са завършили през референтния период.
Данните относно населението под 15-годишна възраст могат да бъдат
подадени отделно, като включването им не е задължително.
В. Периодичност
1. Първа референтна година за тригодишните променливи и катего
риите, изброени в рубрика A, точки 3, 6, и 7, е 2013 г.
2. Първа референтна година за тригодишните променливи и катего
риите, изброени в рубрика A, точки 10—15, е 2014 г.

Всяка година
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Раздел 3
ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ЕДИН ДЕН
A. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация
ежегодно (изходящи посещения за един ден)
Променливи

[незадължително]
Разбивки

1. Брой изходящи посещения за един
ден с лична цел

а) по държава на местоназна
чение

2. Брой изходящи посещения за един
ден със служебна цел

[незадължително]
Разбивки по социодемографски
характеристики

1. Пол
2. Възрастова група
►M1 3. Достигната
образователна степен ◄

3. Разходи за изходящи посещения за
един ден с лична цел

а) по държава
начение

на

местоназ

4. Разходи за изходящи посещения за
един ден със служебна цел

б) по категория на разходите:
транспорт, пазаруване, ресто
ранти/кафенета, други

4. Професионално положение
5. Доход на домакинството

Б. Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация на
всеки три години (местни посещения за един ден)
[незадължително]
Разбивки

Променливи

1. Брой местни посещения за един ден
с лична цел

1. Пол
2. Възрастова група

2. Брой местни посещения за един ден
със служебна цел
3. Разходи за местни посещения за
един ден с лична цел
4. Разходи за местни посещения за
един ден със служебна цел

[незадължително]
Разбивки по социодемографски
характеристики

►M1 3. Достигната
образователна степен ◄
а) по категория на разходите:
транспорт, пазаруване, ресто
ранти/кафенета, други

В. Класификации, приложими по отношение на разбивките по социодемог
рафски характеристики
Класификациите, които трябва да се прилагат при социодемографските
разбивки са тези, изброени в раздел 1, рубрика В от настоящото прило
жение.
Г. Ограничение на обхвата
Обхватът на наблюдение включва всички посещения за един ден извън
обичайната среда на постоянно пребиваващото население над 15годишна възраст. Подаването на информация за населението под
15-годишна възраст може да бъде направено отделно и не е задължи
телно.
Д. Периодичност и първи референтен период
1. Информация за характера на посещенията за един ден по рубрика А се
подава ежегодно, като се отчита поотделно за четирите тримесечия на
предходната календарна година. Първият референтен период започва на
1 януари 2014 г.
2. Информация за характера на посещенията за един ден по рубрика Б се
подава на всеки три години, като се отчита поотделно за четирите
тримесечия на предходната календарна година. Първият референтен
период започва на 1 януари 2015 г. Подаването на информация само
за първия референтен период не е задължително.

4. Професионално положение
5. Доход на домакинството

