
Акценти в броя:
Обнародвани нормативни актове 

•	 Постановление	за	приемане	на	Наредба	за	изискванията	към	местата	
за	настаняване	и	заведенията	за	хранене	и	развлечения	и	за	реда	за	
определяне	на	категория,	отказ,	понижаване,	спиране	на	действието	и	
прекратяване	на	категорията

•	 Правилник	за	изменение	и	допълнение	на	Правилника	за	дейността	на	
Комисията	за	публичен	надзор	над	регистрираните	одитори	

•	 Постановление	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Наредбата	 за	
работното	време,	почивките	и	отпуските,	приета	с	Постановление	№	
72	на	Министерски	съвет	от	1986	г.	

Съдебна практика  
•	 Решение	№	2	от	19	март	2013	г.	на	Върховен	администативен	съд	по	

административно	дело	№	7996	от	2014	г.	

Календар 

Анализи  

Обнародвани нормативни актове
Постановление за приемане на Наредба за 
изискванията към местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения и за реда 
за определяне на категория, отказ, понижаване, 
спиране на действието и прекратяване на 
категорията (анализ	на	наредбата	на	стр.	2)
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори
Правилникът	 въвежда	 изменение	 във	 вида	 на	 гласуването	 и	
мнозинството	 за	 вземане	 на	 решения	 за	 отнемане	 на	 правото	
за	 извършване	 на	 независим	 финансов	 одит	 и	 за	 правото	 да	
се	 упражнява	 одиторска	 дейност	 по	 чл.	 41	 и	 42	 от	 Закона	 за	
независимия	финансов	одит	–	тези	решения	вече	ще	се	вземат	от	
Комисията	за	публичен	надзор	над	регистрираните	одитори	с	„три	
гласа	и	явно	гласуване“.
Постановление за изменение и допълнение 
на Наредбата за работното време, почивките 
и отпуските, приета с Постановление № 72 на 
Министерски съвет от 1986 г.
Отпада	изискването	за	уведомление	на	инспекцията	по	труда	при	
удължаване	на	работното	време	по	чл.	136а	от	Кодекса	на	труда.	
Отменя	се	задължението	за	съставяне	на	график	за	ползване	на	
отпуски.		
Въвежда	се	изискване	към	работодателя	да	уведомява	работника	
за	 размера	 на	 платения	 годишен	 отпуск,	 който	 работникът	
има	 право	 да	 ползва	 през	 съответната	 календарна	 година,	
включително	 отложен	 или	 неизползван	 от	 предходни	 години.		
Уведомлението	следва	да	се	извършва	не	по	късно	от	31	януари	
от	съответната	календарна	година.	Работодателят	има	право	да	
предостави	платения	 годишен	отпуск	на	работника	и	без	негово	
съгласие,	 когато	 (1)	 писмено	 е	 поканил	 работника	 да	 поиска	 да	
ползва	 отпуска	 си	 до	 края	 на	 календарната	 година,	 за	 която	 се	
полага,	но	работникът	или	служителят	не	е	направил	това	до	края	
на	същата	календарна	година,	(2)	е	обявил	престой	от	5	работни	
дни,	 (3)	едновременно	ползване	на	отпуска	от	всички	работници	
и	служители	е	предвидено	в	нормативен	акт	или	в	правилника	за	
вътрешния	трудов	ред.

Други обнародвани нормативни актове
•	 Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Наредба	№	 10	 от	
2012	г.	за	условията	и	реда	за	предоставяне	на	безвъзмездна	
финансова	помощ	по	мярка	3.3.	„Инвестиции	за	реконструкция	
и	 модернизация	 на	 рибарски	 пристанища,	 кейови	 места	 за	
разтоварване	и	покрити	лодкостоянки“	от	Приоритетна	ос	№	3	
„Мерки	от	общ	интерес“	от	Оперативна	програма	за	развитие	
на	сектор	„Рибарство“	на	Република	България,	финансирана	
от	Европейския	фонд	за	рибарство	за	Програмен	период	2007		
-	2013	г.

•	 Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	Наредба	№	6	от	2014	
г.	за	условията	и	реда	за	прилагане	на	временни	извънредни	
мерки	за	подпомагане	на	пазара	в	сектора	на	зеленчуците	и	
плодовете

•	 Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Наредба	 №	 1	 от	
2015	 г.	 за	 определяне	 на	 реда	 и	 начина	 за	 разходване	 на	
приходите	от	продажбата	на	квоти	за	емисии	от	авиационни	
дейности	чрез	търг

•	 Постановление	 №	 211	 от	 13	 август	 2015	 г.	 за	 изменение	
и	 допълнение	 на	 Правилника	 за	 прилагане	 на	 Закона	 за	
социално	 подпомагане,	 приет	 с	 Постановление	 №	 243	 на	
Министерския	съвет	от	1998	г.

•	 Постановление	№	 219	 от	 19	 август	 2015	 г.	 за	 изменение	 и	
допълнение	на	Постановление	№	322	на	Министерския	съвет	
от	2008	г.	за	определяне	на	условията,	реда	и	механизма	за	
функциониране	на	Информационната	система	за	управление	
и	 наблюдение	 на	 средствата	 от	 Структурните	 фондове	
и	 Кохезионния	 фонд	 на	 Европейския	 съюз	 в	 Република	
България

•	 Постановление	№	 223	 от	 20	 август	 2015	 г.	 за	 приемане	 на	
Наредба	 за	 условията	 и	 реда	 за	 разходване	 на	 средствата	
за	 финансиране	 на	 одобрени	 проекти	 на	 юридически	
лица	 с	 нестопанска	 цел,	 определени	 за	 осъществяване	
на	 общественополезна	 дейност,	 за	 дейности	 за	 социално	
отговорно	поведение	по	чл.	10а	от	Закона	за	хазартa

•	 Наредба	№	17	от	19	август	2015	г.	за	прилагане	на	мярка	20	
„Техническа	помощ“	от	Програмата	за	развитие	на	селските	
райони	за	периода	2014	–	2020	г.
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Внесени законопроекти

•	 Законопроект	за	изменение	и	допълнение	на	Закона	за	защита	
на	вредното	въздействие	на	химичните	вещества	и	смеси

•	 Законопроект	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	 Закона	 за	
регионалното	развитие

Съдебна практика
Решение № 2 от 19 март 2013 г. на Върховен 
администативен съд по административно дело № 
7996 от 2014 г.
Върховният	 административен	 съд,	 в	 тричленен	 състав,	 отмени	
чл.	 3а	 от	 Наредба	№	 2	 от	 2013	 г.	 за	 регулиране	 на	 цените	 на	
природния	газ,	съгласно	който	Държавната	комисия	за	енергийно	
и	 водно	 регулиране	 има	 право	 да	 изменя	 утвърдените	 цени	 на	
природния	газ	по	време	на	ценовия	период,	като	изменя	размера	
на	необходимите	годишни	приходи.

Календар
03.09.2015 – краен срок 
Лицензиантите	 трябва	 да	 приведат	 експлоатацията	 на	
съществуващите	 си	 съоръжения	 и	 системите	 за	 управление	 в	
съответствие	 с	 изискванията	 на	 Наредбата	 за	 безопасност	 при	
управление	на	радиоактивни	отпадъци

09.09.2015
Среща	на	германските	индустриално-търговски	камари	в	Европа,	
с	домакин	-	България

16.09.2015
Американска	 търговска	 камара	 в	 България	 –	 работна	 среща	 на	
комитет	по	човешки	ресурси

29.09.2015
Германо-Българска	индустриално-търговска	камара	–	семинар	на	
тема	„Данъци“	с	Делойт	България

Анализи

След	забавяне	от	близо	две	години,	в	последния	брой	на	ДВ	65	от	
25.08.2015	г.	беше	обнародвано	Постановление	№	217	от	17	август	
2015	 г.	 за	 приемане	 на	 Наредба за изискванията към 
местата за настаняване и заведенията за хранене и 
развлечения и за реда за определяне на категория, 
отказ, понижаване, спиране на действието и 
прекратяване на категорията. Приемането	й	е	предвидено	
още	през	2013	г.	в	новия	Закон	за	туризма,	като	с	нея	се	отменя	
Наредбата	за	категоризиране	на	средствата	за	подслон,	местата	
за	настаняване	и	заведенията	за	хранене	и	развлечения	от	2005	г.
Наредбата	 е	 един	 от	 основните	 нормативни	 актове	 в	 сферата	
на	 туризма,	 като	 определя	 видовете	 места	 за	 настаняване	 и	
заведения	 за	 хранене	 и	 развлечения,	 както	 и	 изискванията	 към	
тях.	
Наредбата	 въвежда	 ясен	 регламент	 за	 категоризацията	 на	
туристическите	обекти.	Те	се	разделят	в	две	категории	–	клас	А	
(хотели,	 мотели,	 апартаментни	 туристически	 комплекси,	 вилни	
селища,	туристически	селища	и	вили)	и	клас	Б	(семейни	хотели,	
хостели,	пансиони,	почивни	станции,	къщи	за	гости,	стаи	за	гости,	
апартаменти	за	гости,	бунгала	и	къмпинги).	

Опростяват	 се	 и	 се	 намаляват	 формалните	 изисквания	 към	
местата	за	настаняване	от	клас	Б,	с	което	се	създават	по-добри	
условия	за	семеен	или	малък	бизнес.	
Дефинирани	са	изискванията	към	местата	за	настаняване	и	към	
заведенията	за	хранене	и	развлечения:	спазване	на	минималните	
задължителни	 изисквания	 по	 наредбата,	 предоставяне	 на	
информация	на	потребителите	относно	цените	на	предоставяните	
основни	 и	 допълнителни	 услуги	 и	 т.н.,	 като	 за	 неспазването	
на	 посочените	 изисквания	 се	 налагат	 предвидените	 в	 Закона	
за	 туризма	 глоби	 и	 имуществени	 санкции.	 При	 наличието	 на	
изискванията	 се	 определя	 съответната	 категория	 на	местата	 за	
настаняване	и	заведенията	за	хранене	и	развлечения.	
Определянето	 на	 категорията	 на	 туристическите	 обекти	
се	 извършва	 от	 министъра	 на	 туризма	 по	 предложение	 на	
Експертната	 комисия	 по	 категоризация	 и	 сертификация	 на	
туристически	обекти	или	от	кмета	на	общината.	Лицето,	което	ще	
извършва	 хотелиерство	 и	 ресторантьорство	 подава	 заявление	
по	 образец,	 което	 се	 разглежда	 от	 комисия	 в	 14-дневен	 срок.	
Издадено	удостоверение	за	определена	категория	има	срок	
5 години. 
Предвидена	е	процедура	за	понижаване,	спиране	на	действието,	
промяна	и	прекратяване	на	категорията.
Въвеждат	 се	 и	 специални	 правила	 към	 изграждането,	
обзавеждането	и	оборудването	на	хотелски	стаи	и	апартаменти,	
включително	 уреди	 и	 приспособления	 за	 обслужване	 на	 хора	 с	
намалена	подвижност.	
Действащите	места	 за	 настаняване	 и	 заведения	 за	 хранене	ще	
разполагат	с	6-месечен	гратисен	период	след	влизане	в	сила	на	
наредбата	 (т.е.	до	28.02.2016	 г.),	 за	да	приведат	дейността	си	в	
съответствие	с	новите	изисквания.	Всички	новосъздадени	обекти	
след	обнародването	й	ще	се	категоризират	по	новите	изисквания.
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