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Изх. № 173/18.02.2014 г.                                      

                                                              ДО 

      АЛИОСМАН ИМАМОВ      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

      ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 

      И ТУРИЗЪМ 

 

        

СТАНОВИЩЕ 

на БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА  

относно ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ТУРИЗМА 

 

Подкрепяйки по принцип намерението на Правителството за облекчаване на 

административните тежести върху българския бизнес смятаме, че законовите 

промени следва да отчитат освен намеренията и всички съществени 

последствия върху бизнеса. От тази гледна точка настояваме, при 

разглеждане на проектозакона в Икономическата комисия на Народното 

събрание, във връзка с Параграф 23 да се имат предвид следните 

съображения: 

- Досегашните критерии за оценка за качеството на обслужване в 

туристическите обекти осигуряват едно добро ниво и тяхното цялостно 

отпадане за част от туристическите обекти – самостоятелни заведения 

за хранене и развлечения (ЗХР), както се предвижда в Параграф 23 ще 

доведе до загуба на обективната основа за контрол на качеството и като 

следствие неговото понижаване; 

- Създава се неравнопоставеност между търговските субекти, които 

извършват една и съща (ресторантьорска) дейност - самостоятелните и 

прилежащите ЗХР. Това противоречи на пазарната логика, на 

европейските директиви и регламенти и добрата търговска практика. 

- Предлагането в самостоятелните ЗХР е значителна и неразривно 

свързана част от предлагания турстически продукт в България, особено 

тези заведения, намиращи се в курортните комплекси, курортни селища 



 

 

и центрове. Премахването на минималните нормативни изисквания в 

самостоятелните ЗХР създава риск за влошаване на ресторантьорския 

продукт и следователно на комплексния туристически продукт на 

България; 

- Чрез отмяната на категорийните изисквания и критерии за оценка ще се 

създадат предпоставки за навлизане на „сивата“ икономика в 

ресторантьорския бизнес. 

- Влизането в сила на Параграф 23 драстично ще намали приходите на 

общините от категоризационна дейност, средставата от която се 

използват за изграждане и подобряване на туристическата 

инфраструктура. Например, в София 92 % от категоризираните  обекти 

са самостоятелни ЗХР и в бюджета на общината постъпват над сто 

хиляди лева годишно, а в големите туристически комплекси и 

курортните селища – стотици хиляди лева годишно; 

- Предложнието за отпадане на категоризацията на самостоятелните ЗХР 

ще се отрази пагубно и върху нивото на образователната, 

професионална и езикова квалификация на ресторантьорския персонал. 

Предвид горепосочените основни аргументи, предлагаме параграф 23 от 

ЗИД на Закона за туризма да отпадне.  

Вместо това предлагаме да се опрости и облекчи наредбата за 

категоризиране на туристическите обекти и в нея по-ясно да се 

конкретизират изискванията за различните видове туристически 

обекти, в т.ч. за самостоятелните ЗХР. 

Гореизложеното представя становището на браншови организации и 

експерти, членуващи в Българска туристическа камара. 

 

 

  

С УВАЖЕНИЕ,  

ИНЖ. СТОЯН ЛАЗАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТК 

 

 

 




































