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Въведение 

Това ръководство обхваща аспектите на сигурността и безопасността в местата за 
настаняване в селските райони. То е създадено на базата на опита на организации на селския 
туризъм в Европа и е насочено към предприемачите в селския туризъм, които са готови да 
разгледат всички аспекти за защита на техните клиенти, имущество и бизнес и да спазват 
законовите изисквания. Създаването на това ръководство е финансирано в рамките на проекта 
SAFETUR (2012-1-LV1-LEO05-03389), с подкрепата на  Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program 
на Европейската комисия. Ръководството е предназначено и за организациите за селски 
туризъм и обучаващите се в сферата на туризма 

Структурата на всеки раздел е както следва: Обща информация, Критерии и Специфика на 
изискванията в различните страни. Някои раздели съдържат допълнителна информация като 
линкове към сайтове за повече информация, списък с превантивни мерки. Основната 
информацията представя общата ситуация и общите аспекти в Европа. Критериите дават 
възможност за самостоятелна проверка на бизнеса в селския туризъм и са пряко свързани с 
друг резултат от гореспоменатия проект - уеб базиран инструмент за самооценка на сигурността 
и безопасността. Спецификата на изискванията в различните страни описва практиките в шест 
държави (Латвия, Великобритания, Испания, Норвегия, Литва, България), за да маркира 
различните аспекти и подходи, както и да демонстрира нивото на внимание на аспектите за 
сигурност и безопасност. Специфично ръководство за сигурност и безопасност в селския 
туризъм адаптирано за всяка от шестте страни можете да намерите в отделни линкове (на 
съответния език).  

Следните органзации за селски туризъм взеха участие в създаването на 
ръководството: 

 Норвежка организация за селски туризъм и местна храна HANEN http://www.hanen.no/  

 Българска асоциация за алтернативен туризъм БААТ www.baatbg.org  

 Европейска организация за селски туризъм Еврожит www.eurogites.org 

 Консултанти PRODEC www.raar.es 

 Литовска асоциация за селски туризъм http://www.atostogoskaime.lt 

 Farm Stay Великобритания http://www.farmstay.co.uk/  

 Латвийска асоциация за селски туризъм "Lauku ceļotājs" www.celotajs.lv  

 
 
Всички резултати от проекта можете да намерите на уебсайта му: 
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/project_results_en.html 

  

http://www.hanen.no/
http://www.baatbg.org/
http://www.eurogites.org/
http://www.raar.es/
http://www.atostogoskaime.lt/
http://www.farmstay.co.uk/
http://www.celotajs.lv/
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/project_results_en.html
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1. Общи изисквания свързани със сигурността и 

безопасността 

1.1. Лицензи, разрешители и изисквания за стартиране на 
бизнес в сферата на услугите 

Всички лицензи и разрешителни от националните, регионалните и местните власти за 
страните от ЕС се различават в зависимост от начина, по който се предлага услугата:: 

 Малките места за настаняване (къщи и стаи за гости) и вили под наем често не се смятат 
за стопанска дейност. Така се избягват много изисквания свързани с обществения 
характер на предлаганите услуги. 

 В противен случай се прилагат законодателните изисквания за упражняване на 
стопанска дейност и предлагане на „обществена услуга“. 

1.1.1. Общи изисквания за сградите 

Обща информация  

Самостоятелните стаи или така наречените стаи за 
гости с капацитет 3-5 спални, често не се считат за 
стопанска дейност за "обществено ползване". В този 
случай се прилагат само стандартите и правилата за 
безопасност за частни домове, въпреки че могат да се 
прилагат специфични допълнителни изисквания при 
предлагане на хранене или по отношение на 
противопожарната защита. Това е сложен въпрос, 
който е решен по много различен начин в цяла Европа.  

Къщи за гости с по-голям капацитет или комплекс от няколко самостоятелни единици 
управлявани от едно и също лице обикновено се разглеждат като сграда за обществено 
ползване и следователно са необходими всички разрешителни. Необходими са разрешителни 
за планиране и проектиране на сградата и нейното пускане в експлоатация, при промяна или 
разширяване на помещения, както и спазване на всички изисквания за съвместимост. 

Критерии 

 Запознати сте с общите изисквания на национално, регионално и местно ниво 
относно вида и размера на бизнеса си 

 Вашето място за настаняване е в съответствие с общите строителни изисквания 
на национално, регионално и местно ниво съобразно вида и размера на бизнеса ви 

Специфика на изискванията в различните страни 

Основни технически регулации и необходими сертификати/ актове за одобрение на строеж 
на сгради, издавани от отговорните институции в следните държави.  

За специфични изисквания за места за настаняване виж по-долу ‘Сигурност и 
безопасност в местата за настаняване’. 

 България: Строежът подлежи на основните строителни изисквания (Закон за устройство 
на територията). Според строителните изисквания местата за настаняване се 
разглеждат като сгради за обществено ползване и има изисквания за лесен достъп – 
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основно за инвалиди. Необходимо е да има поне една тоалетна, която да е 
леснодостъпна от рецепцията или другите общи помещения. За места за настаняване с 
капацитет над 20 стаи е необходимо да има поне 1 стая пригодена за ползване от хора 
с увреждания. Вижте повече в Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане 
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за 
хората с увреждания (Глава 8, 10 и 11). 

 Латвия: Няма специален документ за строеж на място за настаняване в селския 
туризъм. Важат изискванята за обществените сгради. Това са сгради с площ над 150 m

2
, 

които се използват за посрещане на туристи или такива, при които повече от 50 % от 
една сграда се използва за нуждите на туризма. Под тези параметри важат 
изискванията за частни сгради. Повече информация на:  
 http://likumi.lv/doc.php?id=178746&version_date=01.06.2009  

 Литва: Места за настаняване в селския туризъм могат да бъдат създавани в жилищни 
сгради. Важат същите изисквания както при изискванията за частни сгради. Ако 
сградата не се използва за живеене в документацията и трябва да фигурира, че е 
предназначена за отдих и туризъм. Според Закона за туризма селски туризъм може да 
се предлага в селски райони и малки градове с население не повече от 3000 души. 

 Норвегия: Всяка сграда трябва да кандидатства за разрешително за строеж. Няма 
разлика при вида на ползване – частна (за живеене) или бизнес. Ако се намира на 
първия етаж няма специфични изисквания. Ако се намира на 2-рия етаж и нагоре и е до 
300 m2  на етаж - Brannklasser, 1-4 ниво (Direktorat for Byggkvalitet): 
 http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/3/. 

 Испания: Изискват се специални разрешителни за управление на бизнес свързан със 
селския туризъм, където фермерството обикновено е единствената разрешена дейност. 
Разрешителните зависят от общините и са базирани на обществената дейност, която 
един бизнес може да упражнява в района. Например: създаване на работни места. 
Това е познато като Декларация за обществена полза. Ако дейността не е бизнес или е 
свързана с отдаване под наем, се приема като постоянно или временно пребиваване. 
Строежът на нови сгради за пребиваване в селските райони (с изключение на тези с цел 
фермерство) е забранен, защото има достатъчно стари сгради за реновиране. 

 Великобритания: Разрешително за строеж и регулациите са приложими ако мястото за 
настаняване ще предлага храна или ще бъде предлагано под наем с възможност за 
самостоятелно приготвяне на храна или ако планирате да престроявате съществуваща 
сграда или строеж нова сграда. Свържете се със строителния отдел в общината за 
повече информация и съвет. 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135639181
http://likumi.lv/doc.php?id=178746&version_date=01.06.2009
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/11/3/
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1.1.2. Пожарна безопасност 

 Обща информация  

Съществуват технически изисквания за 
електрическите инсталации и оборудване, 
отоплителни системи и камини, мебелировка, 
употреба на материали, методи за конструиране, 
размери и други. Условията за пожарна безопасност 
обикновено се проверяват от служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за пожарна безопасност в зависимост от вида и 
размера на вашия бизнес 

 Вашето място за настаняване е в съответствие с изискванията за пожарна 
безопасност в зависимост от вида и размера на вашия бизнес 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Местата за настаняване се проверяват от служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“. Повече информация за пожарната безопасност на сградите 
можете да намерите в Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите. 

 Латвия: Регулаторен орган е Кабинетът на министрите с ресор пожарна безопасност 
(Cabinet of Ministers govern fire safety: http://likumi.lv/doc.php?id=84587. Министри, 
местно управление, компании и организации могат да издават задължителни 
изисквания за пожарната безопасност по отношение на техните собствени територии и 
подчинени институции. В момента в Латвия има препоръчителни и задължителни 
стандарти.  

 Литва: Изискванията за пожарна безопасност за частните сгради важат и за сградите за 
упражняване на стопанска дейност/ бизнес.  

 Норвегия: Същите правила както за нива 1-4 (вижте точка 1.1.1.). Всички камини, фурни, 
комини и т.н. трябва да бъдат изградени и инсталирани от сертифициран специалист. 

 Испания: Всички правила за пожарна безопасност и специфични изисквания за местата 
за настаняване са заложени в законовите и подзаконовите рамки на туризма. 

 Великобритания: Законодателството за пожарна безопасност се отнася за "отговорното 
лице" на почти всички работни места, включително хотели, къщи за гости и т.п. Трябва 
да се извършва оценка на риска от пожар като ако на работното място има пет или 
повече служители, трябва оценката да се отчита. Необходимо е да се определи едно 
лице, което да отговаря за оценка на опасността от пожар и да следи за осигуряване на 
адекватни мерки за противопожарна защита и превенция. Следва да се изготви 
авариен план, който да се изложи на видно място под формата на известие за реакция 
при пожар в стаите за гости и в непосредствена близост до местата за 
пожароизвестяване в помещенията за персонала и общите части.  

 

  

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nspbzn.mvr.bg%2FNR%2Frdonlyres%2F91011F84-2679-4A7C-AAEA-B13DE4F65D0D%2F0%2FNaredbaIz2377_PNPBEO.doc&ei=2LwqU_zANqWJzAOrlIG4CA&usg=AFQjCNFawi2Tb6gd3brBZMw0gI-uDAUjBg&sig2=gQ-1jY_zH5RisPLuOApjTw
http://likumi.lv/doc.php?id=84587
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1.1.3. Водоснабдяване и канализация 

 Обща информация  

Съществуват технически регламенти за изграждане 
на инсталации и системи за водоснабдяване и 
канализация. В градските райони с достъп до 
обществени системи и инсталации обикновено няма 
специфики, но може да бъде изискване в селските 
райони. Инспекции за качеството в  селския туризъм са 
необходими, за да се провери дали системите 
функционират правилно и дали съществуват неприятни 
миризми или други неудобства за гостите. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за водоснабдяване и канализация в зависимост от 
вида и размера на вашия бизнес 

 Системите за водоснабдяване и канализация са в съответствие с изискванията в 
зависимост от вида и размера на вашия бизнес 

 Системите за водоснабдяване и канализация са в добро състояние 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Водоснабдяването и канализацията се планират при строежа на сградите и 
зависят от строителните изисквания. Ако мястото за настаняване не е част от селищното 
водоснабдяване и канализация е необходимо да направи постъпки за присъединяване. 
Възможно е да се ползва собствена канализация - информация в Наредба №4.  

 Латвия: Изискванията за строеж покриват водоснабдяването и канализацията. 
Състоянието на поддръжката и функционалността на канализационните системи в 
селския туризъм се контролират от схеми за контрол на качеството и доброволни 
сертификации.  

 Литва: Регулаторните мерки за водоснабдяване и канализация се базират на Нареба за 
собственици на места за настаняване HN:118 . Повече на: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392158&p_query=&p_tr2 

 Норвегия: Заложени са в изискванията за строеж. 

 Испания: Водоснабдяването и канализацията в местата за настаняване не са 
регулирани от закона. Туристическото законодателство изисква доказателство за грижа 
за безопасното изхвърляне на отпадните води и за качеството на питейната вода. Има 
два начина за доказване:  

o Издаден документ от общината, който доказва, че сградата е годна за 
обитаване. Всяка нова сграда се сдобива с такъв документ 
автоматично ако е легално построена.  

o За старите сгради са достатъчни сметки за водоснабдяване, третиране 
на отпадните води и електричество. Ако няма обществено 
водоподаване е необходимо да се осигури хлориране. 

 Великобритания: Ако водоснабдяването е частно то приложими са Правила за частно 
водоснабдяване 2009 (Private Water Supplies Regulations 2009 Act).  Ако мястото за 
настаняване е в семейната къща, таксите за водоснабдяване и канализация са 
регулирани от общината. Ако бизнесът е с по-голям мащаб се добавят търговски такси. 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mrrb.government.bg%2Fdocs%2F280429de5bfb7b4cd45746013cfc701b.doc&ei=WMIqU_O-IYrmywOm6YCABA&usg=AFQjCNGHXI174BN-V3ya5saFgnHnh_kFiQ&sig2=Tfy28VA8sM80y1ZkAJcJ-A&bvm=bv.62922401,d.Yms
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392158&p_query=&p_tr2
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1.1.4.  Качество на водата  

Обща информация 

Необходимо е съобразяване с някои технически 
изисквания и проверка  на източника и качеството на 
водата. Може да се наложи тестването им в 
лаборатория. Възможно е да има изисквания за 
проверки от инспектори от органите отговорни за 
качеството на храната и хигиената (основно 
Регионалните здравни инспекции). В някои държави е 
необходимо водата да се проверява в лаборатория и 
резултатите да се поставят на видно място за гостите.  

Критерии 

 Можете да представите валиден документ от отговорните органи за качеството 
на водата, ако е приложимо 

 Сертификат за качеството на водата издаден от лаборатория, ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Качеството на водата се следи от РИОКОЗ. Ако мястото за настаняване ползва 
собствен водоизточник е необходимо да премине проверка и да получи разрешение за 
ползване. Повече информация можете да намерите в Наредба №9 за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели.. 

 Латвия: Качеството на водата се следи според изискванията за качество на храната и 
хигиената. Ако водата идва от общинско водоснабдяване, мониторинг се прави веднъж 
на всеки две години(http://likumi.lv/doc.php?id=75442). Ако мястото за настаняване не 
разполага със сертификат или удостоверение от отговорните институции е длъжно да 
осигури питейна вода. 

 Литва: Питейната вода трябва да се проверява в лаборатория всяка година. 

 Норвегия: Местата за настаняване трябва да използват общественото водоснабдяване. 
Ако се ползва вода от частен източник, то тя трябва да бъде проверена в лаборатория. 
Изискванията на ЕС  за качество на водата са приложими (EU Hygiene Norms for water 
quality). 

 Испания: Виж 1.1.3. 

 Великобритания: Изисква се одобрение от специализирана агенция. Експертите трябва 
да взимат и анализират проби от частни водоизточници от подземни извори. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/NAREDBA_9_ot_16032001_g_za_kacestvoto_na_vodata_prednaznacena_za_pitejnobitovi_celi.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=75442
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1.1.5. Сметосъбиране и извозване 

 Обща информация  

По принцип е уредено от властите, но на някои 
места липсва. 

Критерии 

 Използвате услугите за регионалната фирма 
за сметоизвозване 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Ако в населеното място няма сметосъбиране и/ или сметоизвозване е 
необходимо мястото за настаняване да декларира в общината как ще организира 
процеса за съхранение и извозване на генерираните боклуци. Разделното събиране 
вече е задължително за бизнеса. От началото на 2013г. има изискване всяка фирма да 
сключи договор с фирма за разделно събиране. Повече информация можете да 
намерите в Закон за управление на отпадъците и указанията на страницата на 
Министерството за околната среда и возите (МОСВ).. 

 Латвия: Всички места за настаняване трябва да сключат договор с компания за 
сметозивозване и разделно събиране на отпадъците. В някои селски райони е 
възможно сортирането на боклука в къмпинги или хотели. 

 Литва: Всички места за настаняване трябва да сключат договор с компания за 
сметозивозване и разделно събиране на отпадъците.  

 Норвегия: Всяко домакинство трябва да има договорка с фирма за сметосъбиране и 
разделяне на боклука. Ако имате вила се отчита като една половина от договора за 
домакинството, за къмпинги - като една четвърт от домакинството. Собствениците на 
къмпинги могат да наемат контейнер от KBM. За повече информация вижте:      
http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx.  

 Испания: В градските райони сметосъбирането и извозването е общинско. В селските 
райони сметосъбирането и извозването трябва да се осигури от собственика като може 
да е до най-близкото място с осигурено събиране и извозване от общината. 

 Великобритания: Ако бизнесът е в семейната къща таксите за сметосъбиране и 
извозване съвпадът с общинските. Ако бизнесът (мястото за настаняване) е по-голям се 
добавя търговска такса. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Nasoki_rakovodstva/pismo-kmetove.pdf
http://bir.no/birbedrift/Sider/Bransjerelaterteloesninger.aspx
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1.1.6. Газоснабдяване и вентилация 

 Обща информация  

Обхванато е от строителните изисквания или са 
включени в разрешителното за инсталацията, което се 
изисква за доставки на газ и т.н. Домакините в местата 
за настаняване са длъжни да гарантират, че газовите 
уреди и комини в помещенията са надеждно 
поддържани и проверявани. Основна отговорност е 
гарантирането на достъп на гостите до стаи с безопасни инсталации по време на престоя им. 

Критерии 

 Познавате изискванията за газоснабдяване и вентилация 

  Вашето място за настаняване отговаря на изискванията за газоснабдяване и 
вентилация 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Системите за газоснабдяване и вентилация трябва да бъдат проверяване 
ежегодно от специализирани органи. Всички газови бутилки и инсталации подлежат на 
технически контрол по Наредба за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на съоръжения под налягане.  

Специфика на изискванията можете да намерите тук. 

 Латвия Изискванията за газифициране се определят от Наредба на кабинета на 
министирите (Cabinet of Ministers Regulation) No. 23, от 20 януари 1999, позната като 
Правила за доставка и използване на газ, определяща връзката между доставчик и 
потребител. Доставката на газ и газифицирането на обществени сгради се осъществява 
с определените правила и норми, включително и тези, които са заложени в Latvian 
Construction Norm LBN 211-98, Сгради с повече етажи и по-големи площи. 

o Вентилация: Регулира се от Building Rule LBM 231-03, Отопление и 
вентилация на обществени и жилищни сгради (Cabinet of Ministers 
Regulation No. 534, 23 September 2003). В наредбата се определят правила 
за вентилационните и климатични системи и оборудване на кухни и 
санитарни помещения. Вентилационните тръби могат да се свържат с 
тези на жилищната сграда, но трябва да разполагат с отделен канал. 
Важно е да се осигури възможност за естествено проветряване на 
помещенията – прозорци, които се отварят, вентилатори или други 
отвори на стените. 

 Литва: n/a 

 Норвегия: n/a 

 Испания: Акредитирано лице трябва да удостовери изправността на системата. 
Нелегална е всяка електрическа или газова система без сертификат.  

 Великобритания: Собствениците и управителите на места за настаняване са отговорни 
за безопасността на системите и тяхната проверка в срок. Всички проверки на системата 
за газифициране трябва да бъдат извършени от регистриран инжинер специалист в 
областта. Електрическата система трябва да бъде проверена и да гарантира сигурността 
на посетителите на всички обекти регистрирани като бизнес. Няма изисквания това да 

http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/12B9DC31-652C-430B-94AC-B53D096ED5DA/0/Naredba_syoryjeniqpodnalqgane.doc
http://www.oiebg.com/blog/resheniya-za-ventilatsiya-i-klimatizatsiya-na-obshtestveni-zavedeniya
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се прави ежегодно, но е препоръчително да се прави периодично от регистриран 
електротехник.  При отдаване на вила под наем е необходима гаранция за 
предоставяне на безопасна услуга по време на периода на отдаване. 

 

Превантивни мерки 

 Използвайте достатъчно качествени вентилационни инсталации. 

 Контрол на температура, влажност и вентилация на мястото. 

 Поддържайте съоръженията в добро състояние. 

 Използвайте лични предпазни средства/ оборудване. 

 Носете подходящи дрехи за работа 
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1.1.7. Документи за стартиране на туристически бизнес 

 Обща информация 

В някои европейски страни, управляването на 
място за настаняване е възможно само като 
лицензиран бизнес. Законодателството на ЕС не 
предвижда разпоредби за селски туризъм. Лицензите 
за бизнес в сферата на селския туризъм са 
регламентирани от националното законодателство.  

Критерии 

 Имате необходимите лицензи/ разрешителни за управление на бизнес в сферата на 
селския туризъм 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Местата за настаняване в селския туризъм са основно категоритизираните 
според Закона за туризма като места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, 
пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала 
и къмпинги. Местата за настаняване изброени по-горе, вкл. и къщите и вилите за гости с 
над 10 стаи е необходимо да са регистрирани като бизнес. Стаите за гости и къщите за 
гости с до 5 стаи, които се намират в сграда, в която живее и собственикът/ домакинът 
се смятат за личен приход и се считат за приходи на физически лица като се заплаща 
само данък. Повече информация в Закон за туризма (чл.113 (2)). 

 Латвия: Няма специфични изисквания за селския туризъм. 

 Литва: Необходима е регистрация в националната туристическа администрация. При 
местата за настаняване в селския туризъм има ограничение до 20 стаи/ места и 
капацитет не повече от 50 души. 

 Норвегия: Бизнесът трябва да се регистрира като компания, например ферма. При 
годишен приход до €1200 не се плащат данъци, над тази сума се заплаща данък от 28%. 
Не е необходим лиценз. Повече информация за управление на място за настаняване 
можете да намерите на: http://www.dn.no/privatokonomi/article2472212.ece.  

 Испания: Предлаганите услуги трябва да се регистрират в туристическата 
администрация. Има два начина:  

 Като бизнес/ търговец – пълна документация, вкл. планове, сертификати, 
нотариален акт и т.н.  

 За отдаване под наем или едноличен търговец – опростена лична декларация. 
 

 Великобритания: Прилагат се правилата за планиране и строеж при стартиране на 
място за настаняване с предлагане на закуска или за наемане. Ако искате да престроите 
съществуваща сграда и да я пригодите за бизнес или да изградите нова е добре да се 
свържете с общината, за да ви дадат разяснения и съвети.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211
http://www.dn.no/privatokonomi/article2472212.ece
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1.1.8. Пътни знаци 

 Обща информация 

Изискванията във връзка с разположението на 
знаците се различни в държавите от ЕС. Обикновено са 
стандартни изискванията за поставяне на знаци 
свързани със специфични правила за:  

 Разположение, т.е. първокласен път, второкласен път и т.н. 

 Вид, т.е. реклама, осветяване,  знаци показващи направление, входни знаци и т.н.  

 Условия, т.е. органи, които дават разрешение, местните власти за планиране на 
пътищата, органи за контрол на пътната инфраструктура, други отговорни структури за 
знаци/табели на туристическите обект.  

Критерии 

 Подобрен достъп чрез поставяне на указателни знаци/ табели съгласно законовите 
изисквания или общите правила. 

 Налични GPS координати на мястото за настаняване. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Знаците, които обозначават наближаването на места за настаняване и 
туристически обеки са в категория Е. Те се поставят на отклонението към обектите, 
които сигнализират. За предварително сигнализиране се поставят, както следва: 

 Извън границите на населени места, преди обекта или отклонението към 
него: 
a) на автомагистрали - на разстояние от 1000 до 2000 m; 
б) на останалите пътища - на разстояние от 200 до 300 m; 

 В отклонението към него, както и на самото отклонение. 

 Посоката и разстоянието от пътния знак за предварително сигнализиране 
до обекта се указват в долната част на знака или с допълнителна табела. 
 
Повече информация за поставянето на знаци можете да намерите в 
Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

 Латвия: Има приети правила за поставяне на знаци от  Кабинета на министрите, в 
частност от отговорната институция Latvijas Valsts ceļi (LVC) Tehniskā komisija). Латвийски 
пътни стандарти са LVS 77 и ceļa apzīmējumu LVS 85. Институциите, които са отговорни 
за тях са: CSDD, Satiksmes ministrija and Ekonomikas ministrija.  

 Литва: Местната пътна администрация трябва да одобри знаците. Това са общинска 
пътна администрация за общински пътища или областна или национална пътна 
администрация за областни и национални пътища. 

 Норвегия: По отношение на знаците свързани със селския туризъм трябва да се даде 
разрешение от отговорните институции. Има разлика в цената за членове на HANEN и 
нечленове.За повече информация:    
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-
pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867 

 Испания: Няма формално одобрени пътни знаци за туризъм. Има официални 
стандартизирани знаци. Това води до недоразумения, защото туристическата 

http://dokkpbdp.mvr.bg/NR/rdonlyres/AE4C9485-0307-4635-9E0E-515AD6FAA284/0/znaci.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/lmd/Nyheter-og-pressemeldinger/2005/nytt_vegskilt_for_gardsmat_og_bygdeturis.html?id=258867
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администрация изисква поставянето на знаци, а пътните институции често ги 
остраняват, защото не са официално одобрени. 

 Великобритания: Ако искаш да поставиш знак трябва да подадеш заявление до пътната 
администрация. В зависимост от заявеното съдържание, осветеността и 
разположението администрацията взема решение. Необходима е и декларация, че 
знакът няма да засенчи друг знак и няма да служи за фалшив маркетинг. Можете да 
получите съвет от отдела за пътна инфраструктура във вашата община по отношение на 
кафявите туристически знаци. 
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1.1.9. Авторски права 

Обща информация 

Ако разполагате с устройство за възпроизвеждане 
на музика трябва да разполагате с договор с 
организациите отговорни за спазването на авторските 
права в обществени места. Съществуват две 
европейски институции: една, която представя 
авторите на музика и друга, която представя артистите. 
Договорите са различни за всяка организация. 

Критерии 

 Ако пускате музика в публично пространство, се налага да имате договор или 
споразумение със съответните организации във вашата страна. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България местата за настаняване и заведенията за хранене и развленчение 
е необходимо да сключат договор с 2 фирми: ПРОФОН и МЮЗИКАУТОР. Това е 
постановено в Закона за авторско право и сродни права.  

o Възнаграждения, които се заплащат на ПРОФОН за публично изпълнение 
на музика в места за настаняване, разполагащи със система за озвучаване 
зависят от броя стаи като за къщи за гости и семейни хотели с до 20 стаи 
цената за 1 година за категория 1 звезда е 55,04лв. (без ДДС), за категория 
2 звезди е 68,8лв. (без ДДС) и за 3 звезди – 86лв. (без ДДС). Сезонните 
обекти дължат половината от посочените суми.   

o На МЮЗИКАУТОР (управление на авторски права на композитори, автори 
на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели) 
местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, както и 
стопанисващите писти, басейни и подобни, дължат възнаграждение на 
месечна база. Места за настаняване, в т.ч. пансиони, почивни станции, 
семейни хотели, самостоятелни стаи, самостоятелни апартаменти част от 
апарт-комплекси, вили, къщи, бунгала и къмпинги дължат на месец по 
съответно 1 звезда - 0,10лв, 2 звезди - 0,15лв. и 3 звезди - 0,20лв на легло.  

o Всеки обект трябва да има договор и с двете организации. 

 Латвия: Ако по някаква причина се пуска музика независимо дали по телевизия, радио, 
компютър и т.н., собственикът е задължен да има договори с две организации:  

o Консултантска агенция за защита на авторските права и комуникация/ 
Латвийска асоциация на авторите (AKKA/LAA): http://www.akka-laa.lv/. 

o Асоциация на продуцентите на звукозаписи и изпълнителите: 
http://www.laipa.org/. 

Няма различни правила за селския туризъм. 

 Литва: В Литва има две организации, с които е необходимо подписване на договор: 

o LATGA-A колективно сдружение за управление на авторските права: 
www.latga.lt. 

o AGATA - Асоциация на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи. 

http://www.prophon.org/
http://www.musicautor.org/
http://www.akka-laa.lv/
http://www.laipa.org/
http://www.latga.lt/
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 Норвегия: За по-големи места за настаняване изискванията са описани тук: 
http://www.tono.no/Hotell%2C+Overnatting+og+Restaurant.564.cms. Малките места за 
настаняване плащат такса за телевизия, която включва разрешение за обществено 
ползване: https://parabol.canaldigital.no/Om-Canal-Digital-Norge/Bedrift/   

 Испания: Местата за настаняване трябва да се регистрират в регистър на Съюз на 
авторите (SGAE) и да плащат годишна такса, но в селските райони това е рядко 
изпълнявано, а и рядко контролирано. 

 Великобритания: Ако предлагате настаняване и разполагате с телевизор сте задължени 
да притежавате лиценз (Hotel and Mobile Units Television License). Ако пускате авторска 
музика на обществено място, в собственото си жилище или се изпълнява на живо 
имате нужда от лиценз за музиката PRS (Performing Rights Society). Ако пускате запис на 
музика изпълнявана на обществено място имате нужда от лиценз PPL. Ако предлагате 
колекция от филми на DVD - DVD Concierge license. Ако разполагате с развлекателна 
система - Hotel Vision license. 

Проучване 

Европейската организация за селски туризъм „Eurogites” подготви обобщен документ с 
информация за изисквания и такси за пускане на музика в няколко европейски страни. Можете 
да се запознаете с него. Вижте приложената таблица. 

 

  

http://www.tono.no/Hotell%2C+Overnatting+og+Restaurant.564.cms
https://parabol.canaldigital.no/Om-Canal-Digital-Norge/Bedrift/
http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_radiofees_InspectionManual.pdf
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1.1.10.  Изисквания за сауна 

Основна информация 

Технически правила съществуват като част от строителните норми в страните, където са 
популярни сауните, както и ако те са изградени като отделна сграда или част от къща или 
апартамент. Правила за хигиена също се прилагат. В някои страни е задължително да имаш 
разрешително ако имаш сауна за обществено ползване. 

Критерии 

 Имате необходимите лицензи и разрешителни ако е приложимо. 
 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Сауните се смятат за обекти с обществено предназначение и подлежат на 
контрол от РИОКОЗ. Държавният здравен контрол се извършва систематично - без 
предварително уведомяване, и насочено - при постъпили сигнали от граждани, 
държавни и общински органи и организации, както и при наличие на други данни за 
възникнали инциденти Наредба № 6 за хигиенните норми и изисквания към 
устройството и експлоатацията на обществените сауни. Няма специални изисквания за 
местата за настаняване, в които има сауна за ползване от туристите. 

 Латвия: Има различни правила и хигиенни норми, които се отнасят за обществените 
сауни, вкл. в местата за настаняване в селския туризъм. Има правила за поддържане и 
експлоатация и на по-малки сауни (до 10 души). Повече информация на 
http://likumi.lv/doc.php?id=13858. 

 Литва: Сауни и басейни подлежат на сертифициране ако са обществено достъпни (не 
само за гостите на мястото за настаняване). Ако са достъпни само за гостите то е 
необходимо удостоверение за добра хигиена.  

 Норвегия: Няма специфични правила. 

 Испания: n/a. 

 Великобритания: Няма специфични правила, но трябва да е съобразено с изискванията 
за хигиена и безопасност.  

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501441
http://likumi.lv/doc.php?id=13858
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1.1.11. Изисквания за басейн 

Обща информация 

В някои страни се прилагат изисквания за безопасност и опазване на здравето дори и 
басейните да са във вили под наем за самостоятелно ползване. В други страни няма никакви 
разписани изисквания. В зависимост от това дали басейните са за обществено или лично 
ползване се налага спазването или не на определени норми. 

Критерии 

 Имате необходимите лицензи и разрешителни ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Има редица изисквания за безопасното стопанисване и хигиена на 
басейните. Водата във всеки басейн трябва да се филтрира редовно. За безопасността 
на посетителите на басейна е необходимо обезопасяване на пространството около и в 
него. Ако басейнът се предлага не само на туристите, а и за обществено ползване е 
нужно да има достатъчен брой обучени и екипирани спасители и да има медицинско 
лице. Важно е да отговаря на хигиенните изисквания за качество на водата в басейна, а 
дълбочината на басейна да бъде постепенна. По дъното не трябва да има опасни 
предмети/ нарушения на покритието по дъното. Повече за санитарно – хигиенните 
изисквания можете да намерите в Закона за здравето. 

 Латвия: Има правила и изисквания за хигиена, които се прилагат при басейни за 
обществено ползване (http://likumi.lv/doc.php?id=13858), вкл. и в селския туризъм. Има 
облекчени изисквания за малки басейни (до 5 cbm3), които са и най-често срещаните 
басейни в селския туризъм.  

 Литва: Ако басейн или сауна се предлагат не само на отседналите туристи, а са 
отворени за ползване се изисква сертифициране. При ползване само от гостите на 
мястото за настаняване е достатъчно удостоверение за покрити хигиенни изисквания. 

 Норвегия: Има хигиенни норми за басейните. Басейните не са често срещани в селския 
туризъм.  

 Испания: Ако басейнът е част от регистриран бизнес то има изисквания и критерии, 
които трябва да бъдат покрити. Ако басейнът е собственост на едноличен търговец или 
физическо лице има различни тълкувания, защото някои институции го третират като 
частна собственост и не изискват покриването на сериозен списък изисквания, но други 
са на противоположното мнение и се стига до казуси.  

 Великобритания: Няма специфични изисквания, но трябва да бъдат стопанисвани 
добре, за да гарантират сигурността на туристите съобразно законите за хигиена и 
безопасност (Health and Safety at Work Act 1974 и Management of Health and Safety at 
Work Regulations 1999). 

http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147
http://likumi.lv/doc.php?id=13858


 

 

20 Вашият бизнес в селския туризъм – Управлявайте го умно! 

1.1.12. Лиценз за алкохол 

Обща информация 

Необходим е лиценз за продажба на алкохолни 
напитки. Изискванията са различни в различните 
страни в Европа. Специални условия или възможност за 
франчайзинг може да има за домашно приготвени 
напитки. 

Вижте приложената таблица. 

Критерии 

 Имате необходимите лицензи и разрешителни ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: За производството на над 10л. ракия и над 90л. вино е необходим лиценз. 
Изискванията за издаването му, както и документите, които е необходимо да 
попълните можете да намерите тук. 

 Латвия: Позволено е да се продава алкохол според Закона за алкохолните напитки 

(http://likumi.lv/doc.php?id=88009). От 2011 г. има преференции за малките 

производства благодарение на Латвийската асоциация за селски туризъм. Един 

търговец, който произвежда вино, ферментирали напитки или други алкохолни 

напитки, произведени от продукти от градината му или от диворастящи растения (без 

използването на спирт или други производни алкохолни напитки), има право да получи 

лиценз при преференциални условия, както и правото да получи облекчение за 

регистрацията на акциз, като се гарантира: 

o Общото количество вино или ферментирали напитки не надхвърля 15 000 
литра за година; 

o Количеството твърд алкохол не надхвърля 100 литра за година. 

o Ако производството не надхвърля 1000 литра за година той има право да 
бъде освободен от такса за акциз. 

 Литва: Необходим е лиценз за покупка и продажба на алкохол. Производството и 

съхранението на домашно приготвен алкохол е нелегално. 

 Норвегия: Домашно приготвените алкохоли са нелегални. Местата за настаняване се 
нуждаят от разрешително за продажба на алкохол, което се издава от общината. Няма 
отделен лиценз за продажба на алкохол, а е включен в лиценза за предлагане на храна. 

 Испания: без ограничения 
 

 Великобритания: Ако искаш да продаваш алкохол се нуждаеш от лиценз. Има два вида 
лиценз: лиценз за мястото за настаняване и лиценз за физическо лице. Повече 
инфомация: The Licensing Act 2003. 

  

http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_spirits_InspectionManual.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/services/izdavane-na-udostovereniya-za-registraciya-na-proizvoditelite-na-etilov-alkohol-ot-zemedelski-proizhod-45-c36-1.html
http://likumi.lv/doc.php?id=88009
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1.1.13. Лиценз за увеселителни услуги 

Обща информация 

Лицензи и разрешения се изискват най-вече от местните власти при организиране на 
публични събития като спортни игри, танци, концерти, филмови вечери и т.н. Изискванията 
може да се различават в зависимост от размера и вида на събитието и от броя на участниците. 
Някои правила регулират нивото на шума и други евентуални смущения на местните жители.  

Критерии 

 Имате всички изисквани документи за организация на еднократно или периодично 
публично събитие. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Общината издава разрешителни за провеждането на мероприятия. Ако 
събитието ще се проведе на открито - след подаване на заявление по образец (в 
уебсайта на общините или на място) е необходимо обезпечаването на събитието със 
съоръжения, които да бъдат представени и защитени като безопасни за гражданите. За 
събитията се заплащат и такси, които зависят от всяка община. Има ограничение, което 
забранява създаването на шум след 22:00ч. При провеждане на събития на закрито е 
важно спазването на правилата за безопасност и сигурност на обществени 
мероприятия. Повечето общини имат наредба за преместваемите обекти, 
мероприятията и т.п. Местата за настаняване нямат право да предлагат организацията 
на събитие като пакетна услуга. Виж повече в т. 5.4. 

 Латвия: Изисквания и съвети за организация на обществени мероприятия са събрани в 
документ подготвен от Латвийска асоциация за селски туризъм, базиран на опита им по 
организацията на Slitere National Park Travellers Day. Документът се нарича How to 
Organise Public Events (2010) и можете да го намерите тук: 
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SCD_vadlinijas.pdf.  

 Правилата за организиране на обществени прояви са част от законодателството на 
Латвия: http://likumi.lv/doc.php?id=111963.  

 Литва: n/a. 

 Норвегия: Трябва да бъде уведомена полицията и общината, които издават специално 
разрешително, вкл. за охрана, музика и т.н. 

 Испания: Не са необходими разрешителни ако мероприятието е за гостите на мястото 
за настаняване. Ако обаче е обществено се нуждае от разрешителни в зависимост от 
вида. Във всеки случай е добре да се уведоми общината. 

 Великобритания: Temporary Event Notices (TEN) е лиценз за провеждане на 
мероприятия в нелицензирани помещения. Има ограничение за провеждане на не 
повече от пет на година ако не притежавате лиценз и 50 ако го имате.  

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SCD_vadlinijas.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=111963
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2. Предприемачество - данъци и такси 

2.1. Юридически форми на предприемачество 

 Обща информация 

За да управлявате бизнес в сферата на селския 
туризъм трябва да се регистрирате като данъкоплатец. 
Има много правни форми на бизнес в европейските 
страни. Най-честите са: част от доходите на физическите 
лица, доходи от управление на собственост, дружество с 
ограничена отговорност, едноличен търговец, физическо 
лице, регистрирано като търговец и т.н. Селският 
туризъм може да бъде и част от по-голям бизнес като 
акционерно дружество, част от дейността на НПО и т.н. 

Критерии 

 Определили сте юридическата форма на бизнеса си  

 Запознати сте с правата и задълженията си 

 Вашата собственост е регистрирана като място за настаняване в сферата на 
селския туризъм 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В основата на новата правна регламентация на стопанските субекти в 
страната ни е Търговският закон. В него като основен субект на стопанската дейност се 
въвежда търговецът, а като организационна форма, под която той извършва дейността 
си – предприятието. Търговецът се определя по 3 признака:  

o Да е физическо или юридическо лице. Освен правоспособност 
търговецът трябва да притежава и дееспособност, т. е. възможност със 
собствени сили да придобива и задължения. 

o Да извършва търговска дейност. Законът посочва основните групи 
дейности, извършването, на която и да е от тях определя търговеца. 
Той посочва също, че търговецът може да извършва и др. дейности, 
стига неговото предприятие по предмет и обем да изисква да води 
делата си по търговски начин (дейностите да се извършват от името на 
търговеца с цел реализиране на печала  за него). 

o Да извършва търговска дейност по занятие. Лицето трябва да 
извършва дейността като постоянна работа, а не да сключва единични 
търговски сделки със случаен характер. Това предполага, че 
търговската дейност е източник на постояннен доход за лицето, т. е. 
лицето извършва такава дейност системно, с цел извличане на 
печалба. 

Търговският закон определя изрично лицата, които не са търговци, въпреки че 
отговарят на вече посочените изисквания за такива. Това са: 

o Физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. 
o Занаятчиите и лицата, извършващи услуги с личен труд. 
o Лицата, упражняващи свободни професии. 
o Лицата, извършващи хотелиерски услуги, чрез предоставяне на стаи в 

обитаваните от тях жилища. Лицата предоставят стаите си срещу наем. 

http://www.mi.government.bg/bg/library/targovski-zakon-267-c25-m258-2.html
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Повече информация можете да намерите и тук.  

 Латвия: Стандартните форми на управление като при останалия бизенс като има 
възможност и за управление като физическо лице. Повече информация на: 
http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=40.  

 Литва: Легалните форми на управление са: 

o Лиценз за самоосигуряващ се. 

o Лиценз за дейност в частна полза. 

o Лиценз за търговска дейност. 

 Норвегия: Самоосигуряващ се, вкл. ферми, или търговска компания. 
 

 Испания: Зависи от района, но обикновено се признава за легален регистрирания по 
търговския закон. По принцип има два варианта: 

o Предлагане на стаи под наем без други услуги включени в цената  (дори 
закуска). В този случай не се приема за стопанска дейност, но ако има назначен 
персонал на пълен работен ден се приема. 

o Стопанска дейност във всички други случаи извън предлагането на стаи под 
наем. Управлението може да е от физическо лице или търговско дружество 

 Великобритания: Необходимо е да си регистриран като самоосигуряващ. Има различни 
изисквания при различните форми на управления на бизнеса - ЕТ, ООД, АД. 
Регистрацията по ДДС е сериозна материя, която трябва да се консултира с финансист и 
счетоводител. 

Проучване 

Европейската федерация по селски туризъм подготви документ с обобщение за четири от 
големите държави в ЕС: Германия, Австрия, Франция и Великобритания. Регулации за малкия 
бизнес в селските райони по отношение на данъци, такси, разрешени дейности, големина и т.н.  
Вижте приложената таблица. 

http://www.vuzove.com/kursovi/26-predpriemachestvo/9-pravna-forma-predpriemacheska-deinost?showall=1
http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=40
http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_regulation_InspectionManual.pdf
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2.2. Данъчна уредба 

Обща информация 

В селския туризъм могат да бъдат заплащани различни данъци в зависимост от вида на 
работа: 

 Ако управлявате като физическо лице,  доходите се обявяват в годишната ви данъчна 
декларация като доходи от работа или от собственост. Обикновено в такива случаи не 
се облагат с ДДС 

 Ако управлявате като търговец, приходите се декларират отделно от работата на 
служителя като се прилагат правилата за облагане на разходи като при всеки друг 
бизнес. ДДС ставката се различава в различните страни. В много страни ставката за 
места за настаняване е по-ниска (5-12 %). 

В някои страни бизнесът в сферата на селския туризъм ползва различни данъчни 
привилегии и собствениците могат допълнително да се възползват от намаления на данъците 
ако са земеделски производители.  

Критерии 

  Запознати сте с всички данъци и такси, които е необходимо да заплащате 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: С туристически данък се облагат нощувките. Режимът на облагане с 
туристически данък е регламентиран в чл. 61р-61т от Закона за местните данъци и 
такси. Повече информация за реда на подаване на декларация и плащане на 
туристическия данък можете да намерите тук.  

За стаите за гости собствениците не се облагат с ДДС, а само отчитат приходите в 
данъчната си декларация. ДДС ставката за търговците е 9%. За по-конкретна справка 
можете да прегледате Закон за ДДС и Указанията на Министерство на финансите. 

 Латвия: Няма намалени ставки за селския туризъм. Има възможност да не се 
регистрираш по ДДС при положение, че оборотът ти не е повече от 30 000 LVL (~50 000 
€) на година. ДДС за настаняване е 12 %, за останалите услуги е 21 %. Ако собственикът 
е регистриран като фермер може да си спести данъци за около 2800 € или 2000 LVL при 
положение, че не разполага с повече от 5 стаи и 18 легла и не е кандидатствал за 
намаляване на данъците като земеделски производител.  

 Литва: Когато собственикът разполага с Лиценз за самоосигуряващ се, данъкът се 
определя от общината всяка година, а ставките за социалното осигуряване и 
здравеопазване са непроменящи се.  

При наличие на Лиценз за дейност в частна полза, данък общ доход е 5% от приходите. 
Можете да платите 5% данък върху 70% от общия доход и не е нужно да доказвате 
разходите си. Допълнително заплащате и социални и здравни осигуровки. 

 Норвегия: Не е нужна регистрация по ДДС ако приходите ви са до 5000 € годишно. 
Размерът на ДДС е 8 % за настаняване, 15 % за производство на храна и 25% за 
останалите услуги, вкл. сервиране на храна. 

 Испания:  

http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720
http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720
http://www.minfin.bg/bg/page/781
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201
http://www.minfin.bg/document/10961:1
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o Физическо лице: Добавят приходите от отдаване под наем на стаи в своята 
лична годишна декларация. Не се начислява ДДС ако се настаняват 
индивидуални туристи, но ако се отдава под наем на фирма се заплаща ДДС. 

o Тъговец: ДДС 10 %. 
 

 Великобритания: Стандартните търговски такси важат за местата за настаняване в 
селския туризъм, с изключение на случаите, в които се предлага настаняване на не 
повече от 6 души и част от сградата се използва за дом на стопаните. Къщите/ вилите 
под наем се облагат със стандартните данъци, освен ако се предлагат за не повече от 
140 дни на година. В общината изчисляват дължимата сума на година на база от 
редица показатели.  

Проучване 

През 2005 г. Европейската организация за селски туризъм Еврожит направи обобщен 
доклад за формите на стопанска дейност и таксите, които се дължат в Европа по отношение на 
селския туризъм. Вижте приложената таблица.  

Виж още разделът отнасящ се за социални осигуровки и персонал.  

http://safety.eurogites.org/download/manual/files/SafetyAndSecurityEU_en_taxes_InspectionManual.pdf
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3. Застраховане 

Обща информация 

Има различни застрахователни полици в селския туризъм в различните европейски страни. 
Обикновено застраховка „Гражданската отговорност“ и застраховка на недвижимо имущество 
са задължителни, докато другите застраховки не са. Понякога организации за селския туризъм 
сключват договори със застрахователни компании и осигуряват по-добри условия за сключване 
на застраховка. Сред най-популярните видове застраховки са Застраховка на имуществото, 
„Гражданска отговорност“, застраховка „Живот“ и т.н. Застраховката също зависи от вида на 
бизнеса. 

По отношение на социалното осигуряване – виж точки 5.6 и 5.12.  

Критерии 

  Запознати сте с необходимите ви видове застраховки и възможностите за 
допълнителни такива 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В туризма има застраховки „Гост на хотела“, „Туристическа застраховка“, 
„Медицинска застраховка“ и „Отговорност на туроператора“ (задължителна според 
Закона за туризма). Препоръчителна е застраховката на имуществото за местата за 
настаняване, както и застраховка на турситите, което ще помогне при възникване на 
инцидент, застрахователят да заплати щетите. 

 Латвия: Не е задължително, но е препоръчително. Няма изисквания за туристическия 
бизнес. 

 Литва: Не е задължелно. 

 Норвегия: HANEN има сключен договор със застрахователна компания 
https://www.gjensidige.no/. Тази компания е и най-популярната и активната в сферата 
на селския туризъм. Договорени са 10 % отстъпка за членовете на HANEN. Всяка 
застрахователна полица трябва да съдържа информация за дейността, която се 
изпълнява в сградата, в случая туризъм, както и различните допълнителни услуги, които 
мястото за настаняване предлага.  

 

 Испания: Не е задължително, но е препоръчително. Има различни видове полици. 
 

 Великобритания: Собственикът на мястото за настаняване е длъжен да осигури 
безопасност и сигурност на всеки свой клиент.  Всеки служител трябва да има 
застраховка за безопасност на работното място. Препоръчително е местата за 
настаняване да имат застраховка.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211
https://www.gjensidige.no/
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4. Статистика 

Обща информация 

Статистическите данни се събират от специализирани институции, организации, 
туристически сдружения и от собственика на туристически бизнес за лична употреба. В селския 
туризъм се регистрират резервациите и личните данни на туристите, съобразно изискванията за 
защита на лични данни и се предоставят при нужда на местните власти, туристически 
сдружения и други организации, занимаващи се с анализ на пазара, с развитие и планиране или 
с маркетингови проучвания.  

Критерии 

 Запознати сте с изискванията към днешна дата 
 

Специфика на изискванията в различните страни  

 Всяко място за настаняване трябва да подава всеки месец справка за реализираните 
нощувки. Всеки турист получава адресна карта, с която бива регистриран в 
туристическия регистър. При посещение на туристи от чужбина мястото за настаняване 
трябва да уведоми МВР - до 24 часа след пристигането на туриста. Повече информация 
можете да намерите в Закона за туризма. 

 Латвия: Ежегодно се подава информация на Статистическото бюро чрез специално 
изготен въпросник. Също така Асоциацията за селски туризъм събира данни ежегодно. 
Можете да разгледате статистическата информация тук: 
http://www.csb.gov.lv/dokumenti/turisma-statistika-28563.html.  

 Литва: Годишният статистически доклад TUR 01 трябва да се представи до 20 октомври 
съответната година. 

 Норвегия: Събира се статистическа информация от местата за настаняване  с повече от 
10 легла или над 4 вили. HANEN не събира информация от членовете си. 

 Испания: Испанският статистически офис INE събира всеки месец статистика, но не 
всички места за настаняване са задължени да предоставят данни. Въпросниците, които 
се подават са изключително дълги и подробни ден по ден, което затруднява и се 
получава не толкова достоверна информация. 

  

 Великобритания: Всички трябва да имат туристически регистър с информация за 
гостите си на възраст над 16 години. Събираната информация трябва да се съхранява 
поне 12 месеца. Има закон за защита на личните данни, според който се оперира с 
информацията.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211
http://www.csb.gov.lv/dokumenti/turisma-statistika-28563.html
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5. Маркетинг и реклама. Персонал 

5.1. Нелоялни търговски практики 

 Обща информация 

В Директивата за нелоялни търговски практики на 
ЕС се предвижда защита на правата на потребителите, 
въпреки че всяка страна има собствено 
законодателство по тази директива. Основен принцип 
при селските туристически обекти, както всяка друга услуга, предлагана на потребителя, е да 
предоставят на туриста това, което му е било обещано, чрез която и да е реклама или друга 
маркетингова форма. Това включва избягване на неверни или заблуждаващи твърдения за 
качество, удобства, местоположение и предлагани услуги, остаряла информация или излагане 
на сертификати или знаци за качество без съответното разрешение.   

Критерии 

 Познавате добре продукта си и можете да дадете изчерпателна и вярна 
информация. 

 Имате възможност да предоставите обещаното в рекламните ви материали  

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Актуалност на информацията, която е публикувана в уебсайта на мястото за 
настаняване, всички рекламни материали и информационни брошури. Изрядността в 
това отношение е изключително важна. Контролиращ орган е Комисия за защита на 
потребителите, която работи основно по сигнали, но прави и спонтанни проверки 
(Закон за защита на потребителите). 

 Латвия: Контролиращият орган за защита на потребителя е отговорна институция за 
маркентинга и публикациите в Латвия. Има закон за защита на правата на 
потребителите: http://likumi.lv/doc.php?id=23309 .  

 Литва: Контролиращият орган за защита на потребителя е отговорна институция за 
маркентинга и публикациите в Литва. Правят се проверки след получаване на сигнал. 

 Норвегия: Според директивата на ЕС. 

 Испания: Защитата на правата на потребителите заляга в законодателството, но липсва 
контрол при нерегистрираните като стопанска дейност активности, което понякога е 
проблем за потребителите. В някои случаи се въвеждат системи за доброволен 
контрол. 

 

 Великобритания: Според регулациите за защита на потребителите от нелоялни 
търговски практики (CPR). Според тях се определя дали една реклама е подвеждаща 
или агресивна. В допълнение към това има 31 търговски практики, които са забранени 
категорично, като показване на запазен знак без разрешение. Правилникът за бизнес 
защита, налага допълнителни ограничения за това как компаниите сравняват своите 
продукти с такива на конкурентни фирми. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
http://likumi.lv/doc.php?id=23309
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5.2. Книга за оплаквания и похвали 

Обща информация 

За всички търговци по смисъла на закона в 
държавите в ЕС е задължително да имат книга за 
оплаквания и похвали на достъпно за клиентите място. 
Тя може да не е задължителна в случаите, когато 
мястото за настаняване не функционира като бизнес – 
при самостоятелни стаи и вили под наем. 

Критерии 

  Запознати сте с изискванията 

 Книгата е налична, ако е приложимо 
 
Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Всеки един търговски обект и обществено място, включително местата за 
настаняване са задължени да разполагат с книга за оплаквания и похвали на видно 
място. В повечето случаи това място е край рецепцията или в общите помещения за 
туристите. Може да бъдете санкционирани с 500 лв. глоба ако не разполагате с такава. 
Комисията за защита на потребителите е контролиращия орган, а Закон за защита на 
потребителите е източник на това изискване. 

 Латвия: Оплакванията си туристите могат да изпращат на Агенцията за защита на 
потребителите (http://www.ptac.gov.lv/page/104) ако клиентът е физическо лице.    

 Литва: n/a. 

 Норвегия: Необходимата информация http://www.forbrukerradet.no/.   

 Испания: Задължително за всички търговски обекти, а препоръчително за апартаменти/ 
къщи/ вили под наем.  
 

 Великобритания: В случай на недоволен турист е препоръчително да се сигнализира 
собственика на мястото за настаняване и ако проблемът не бъде разрешен да се 
изпрати сигнал на организации като Farm Stay (ако мястото е член), VisitEngland, 
Националната туристическа агенция или AA Hotel Services.  

http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678
http://www.ptac.gov.lv/page/104
http://www.forbrukerradet.no/
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5.3. Директен маркетинг 

Обща информация 

Директивата на ЕС за неприкосновеността и 
електронните съобщения защитава лицата от 
получаването на нежелана маркетингова информация. 
Националните разпоредби могат да обхващат практики 
като директни маркетингови телефонни обаждания, 
факсове, електронна поща и други форми на директен 
маркетинг. Националните законодателства се отнасят и 
до защитата на личните данни на клиентите в базите 
данни на фирмите, пощенските списъци и т.н. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за защита на личните данни 

 Запознати сте с изискванията за директен маркетинг  

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В страната все по-широко разпространена е електронната търговия и онлайн 
маркетинга. Има изисквания за търговията и маркетинга в Интернет. Оформлението на 
самото съобщение е необходимо да е съобразено с изискванията и всеки получател 
лесно и бързо да има възможност да се отпише от мейлинг листа, в който е попаднал. 
Повече можете да намерите в Закон за електронната търговия. В този закон са 
поместени и изискванията за сключване на договор онлайн. 

 Латвия: Законът за защита на личните данни е базиран на европейското 
законодателство: http://likumi.lv/doc.php?id=4042  

 Литва: Лична информация може да се използва само при изрично съгласие на 
получателя – според закона: http://www.infolex.lt/ta/51494:str14 

 
 Норвегия: Можеш да се регистрираш ако не желаеш да получаваш търговски 

съобщения: https://w2.brreg.no/reservasjon/. 

 Испания: Има стрикни изисквания за контрол на базите данни с лични данни.  Имейлът 
не се счита за лични данни. Всеки може да пожелае премахването си от база данни. 

 

 Великобритания:  Ако изпращате търговски съобщения трябва да се съобразявате със 
законодателството. Нямате право да звъните по телефона или изпращате имейл на 
човек, който е отказал да получава и се е регистрирал в Telephone Preference Service 
(TPS). За изпращане на имейли, видео, снимки и други комуникационни похвати в 
Интернет трябва да се съобразявате с регулациите за личната информация и 
електронната комуникация (Директива на ЕС). За предлагане на продукти и услуги в 
Интернет с възможност за поръчка по телефона или имейл трябва да се съобразите със 
регулациите за защита на потребителя (продажби от разстояние). Не се отнасят за 
резервиране на стаи, транспорт, кетъринг и други услуги свързани с организарането на 
почивката на клиента.  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135530547
http://likumi.lv/doc.php?id=4042
http://www.infolex.lt/ta/51494:str14
https://w2.brreg.no/reservasjon/


 

 

31 Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността 

5.4. Пакети за почивка 

Обща информация 

Директивата за пакетните туристически пътувания защитава европейските потребители при 
предварителна резервация на пакетни почивки. Ако в селския туризъм се предлага пакет услуги 
с продължителност повече от 24 часа, включваща: транспорт, настаняване или други услуги 
(поне две от споменатите), се прилагат Директивата за пакетните туристически пътувания и/ или 
националното законодателство. В много страни предлагането на такъв пакет услуги е 
разрешено само ако сте регистриран туроператор, т.е. ако едно място за настаняване предлага 
туристически пакет, това може да е незаконно и има риск от тежки глоби. 

Критерии 

  Запознати сте с всички отговорности при предлагане на туристически пакети. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Според Закона за туризма пакетни туристически пътувания могат да 
предлагат единствено фирмите с туроператорски лиценз. За целта, местата за 
настаняване, които предлагат и допълнителни услуги е необходимо да ги предлагат по 
отделно с ясна цена за всяка услуга. 

 Латвия: Според туристическото законодателство (http://likumi.lv/doc.php?id=50026): 
Пакетна туристическа услуга: комбинация от туристически услуги подготвени 
предварително или при запитване от клиент и са свързани с: 

o По дълъг от 24 часа период съдържащ поне 2 от следните услуги: 

транспорт, настаняване или други допълнителни туристически услуги, 

които покриват най-голямата част от комбинацията на туристически услуги. 

o Период до 24 часа, включващ настаняване и поне една от следните услуги: 

транспорт или други допълнителни туристически услуги, които покриват 

най-голямата част от комбинацията на туристически услуги. 

Специфични изисквания за туристически пакети: http://likumi.lv/doc.php?id=152070. 

 Литва: Пакети комбиниращи настаняване, транспорт и т.н. могат да бъдат предлагани 
от регистриран туроператор. Собственикът на място за настаняване в селския туризъм 
може да предлага настаняване с възможност за хранене и активна почивка. 

 Норвегия: Според европейското законодателство. 

 Испания: Предлагането на пакет туристически услуги е в правотото само на 
туроператорите, останалите не могат да предлагат пакети. По принцип контролът не е 
сериозен особено при предлагане на трансфер от летище/ гара. 

 

 Великобритания: Ако предлагате пакет услуги с преодължителност поне 24 часа и той 
включва поне две от три услуги като транспорт, настаняване, допълнителни услуги то 
подлежите на регулации за пакетни туристически услуги. Те включват разпоредбите, 
свързани с пазара, резервациите и доставката на пакета. Домакините трябва да са 
запознати с Наредба за пакетни туристически пътувания, пакетни туристически 
ваканции и пакетни туристически обиколки създадена през 1992 (променени през 1995 
г.).  

http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211
http://likumi.lv/doc.php?id=50026
http://likumi.lv/doc.php?id=152070
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5.5. Поставяне на знаци и табели 

Обща информация 

Знаци показващи направление, табели с имена и 
категория, означения за вход и паркинг най-често 
подлежат на регулация. Употребата на лого на 
организация, определен размер, материал или цвят 
също могат да са част от изискванията. 

Критерии 

 Имате поставени знаци и табели според изискванията за места за настаняване. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: По отношение на табелите на място пред мястото за настаняване има 
изискване по Наредбата за категоризация за ясно обозначаване на мястото с име и 
адрес, както и поставена на видно място специално издадената от общината 
категорийна символика. Категорийната символика включва удостоверение и табела.  

За поставянето на рекламни табели в населеното място се иска разрешение в общината 
и се заплаща такса за поставяне. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на вашата община. 

 Латвия: Латвийската асоциация за селски туризъм е създала знак, който може да се 
поставя на път водещ към входа на мястото за настаняване и ако общината разреши на 
второстепенни общински пътища. Повече информация:  
http://www.celotajs.lv/cont/prof/market/sign_lv.html.  

Има изисквания за поставянето на табели и реклами на пътищата 
(http://likumi.lv/doc.php?id=110209), но насочващи знаци обикновено не се нуждаят от 
одобрението на общината или пътната администрация. 

 Литва: Позволено е поставянето на насочващите знаци с посока и разстояние, но не 
трябва да съдържат името на мястото за настаняване. Трябва да минат през 
одобрението на пътната администрация.  

 Норвегия: Незаконно е поставянето на знаци на главните пътища. На общинските 
пътища има възможност да се поставят малки знаци без да се преминава през 
процедура за одобрение. 

 Испания: Според туристическото законодателство е задължително да се постави табела 
с информация на място и насоки за достъп. Тези табели не са одобрени от пътните 
власти и могат да доведат до проблеми при проверка. 
 

 Великобритания: При поставяне на знаци или реклами на пътя е необходимо да се 
премине през одобрение от отдела за селищно планиране към общината. За отдела е 
важно ясно да се заяви колко осветени ще са знаците/ табелите, каква информация ще 
съдържат и дали отговарят на правилата за лоялна конкуренция. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135497489
http://www.celotajs.lv/cont/prof/market/sign_lv.html
http://likumi.lv/doc.php?id=110209
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6. Персонал 

Обща информация 

Наемането на персонал в сферата на селския туризъм трябва да бъде съобразено с 
националното законодателство. Различните аспекти на трудовите взаимоотношения трябва да 
бъдат изложени в писмен вид под формата на договор, който да бъде подписан от двете 
страни: работник и работодател.  

Критерии 

 Имате писмен договор с наетия персонал 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда задължава отношенията при 
предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения. 
Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя в 
писмена форма преди постъпването на работа. Целта на сключване на граждански 
договор е извършване на дадена работа, която трябва да е определена по съдържание 
и обем, както и да е посочен критерий относно качествено изпълнение. “Граждански 
договори” (договор за услуга, за изработка и др.) е сборно понятие за договори от 
облигационното право, които са уредени в Закона за задълженията и договорите.  При 
тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, 
няма определено работно време и работно място. Обикновено договорът за изработка 
се сключве за еднократно изпълнение.   

 Латвия: Персоналът трябва да бъде нает според законовите изисквания. Няма 
специфични изисквания за селския туризъм. 
 

 Литва: Не е разрешено наемането на персонал ако управляваш с лиценз на 
самоосигуряващ се. В другите случаи се прилагат стандартните правила за наемане на 
персонал. 
 

 Норвегия: Няма различия спрямо стандартните изисквания за наемане на персонал.  
 

 Испания: Нестопанските организации и физическите лица могат да наемат персонал за 
почистване и подобни под формата на „домашен персонал“. Ако мястото е 
регистрирано като стопанска дейност, дори и управителят да е самоосигуряващ се, 
няма разлика от стандартните изисквания за наемане на персонал. В такъв случай 
управителят трябва да се регистрира като работодател.   
 

 Великобритания: Прилагат се стандартните правила за наемане на персонал. 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121
http://lex.bg/laws/ldoc/2121934337
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6.1. Работно време 

Обща информация 

Има установени национални изисквания за работни 
часове на седмица или на ден, обедна или друга 
почивка, платен отпуск, периоди за почивка, дневници 
за записване на изработените часове и други.  

Критерии 

 Запознати сте с актуалните законови норми 
за наемане на персонал срещу заплащане 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България е прието при заетост на пълен работен ден - 8 часа в 5 дни от 
седмицата, т.е. 40 часа на седмица. При необходимост един служител може да бъде 
нает допълнително за максимум още 4 часа на ден. 

 Латвия: Правила за работно време можете да намерите тук: 
(http://www.lm.gov.lv/text/432). Няма разлика с останалите бизнеси.  
 

 Литва: 8 ч/ ден; 40 ч./ седмица 
 

 Норвегия: Няма разлика със стандарта в Европа.  
 

 Испания: Определя се от договорките на работодателите и търговските оргаизации и 
има разлика във всеки район. По принцип в туризма работното време е доста гъвкаво в 
зависимост от спецификата на предлагания продукт.  
 

 Великобритания: Правилата за работното време от 1998 г. са приложими и за местата 
за настаняване в селския туризъм. Трябва да се гарантира, че работното време на 
служителите е не повече от 48 ч./ седмица (без обедните почивки). Персоналът има 
право на 5.6 седмици платен отпуск на година и определена почивка всеки ден и на 
всеки 7 дни. Необходимо е подробно водене на дневник за работното време.  
 

Превантивни мерки: 

 За достигане до високи точки използвайте стълба или скеле. 

 Дръжте тялото си изправено на стълбата. 

 Не се въртете и не предприемайте рискови движения докато окачвате нещо или го 
поставяте на високо.  

 Съхранявайте всичките си работни пособия и инструменти на работното си място. 

 Използвайте ергономични пособия за да се предпазите от нараняване и мускулни 
разтежения. Движенията на пособията трябва да са в синхрон с тези на ръцете ви.  

 Опитайте се да не заемате една и съща позиция или да повтаряте едно и също 
движение прекалено дълго.  

http://www.lm.gov.lv/text/432


 

 

35 Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността 

 Машините трябва да са в добро състояние. Размерът им трябва да е подходящ за 
пероснала. 

 Добре е да си служите с двете ръце при работа.  

 Не стойте изгърбени или с наведена глава повече от 2 часа на ден.  

 Не дръжте ръцете или главата си вдигнати и не клечете повече от 2 часа на ден. 

 Не дръжте дълго ръцете и краката си опънати. 

 Сменяйте често позицията на тялото си, а ако не е възможно правете почивки от време 
на време.  

 Ако работата ви е свързана с коленичене използвайте подложки и се изправяйте от 
време на време.  

 Ако работите изправен е добре височината на работата ви да е не по-високо от 
раменете ви. 

 Осигурете на краката си комфорт като носите удобни обувки и си почивате.  

 Взимайте си почивка, когато е възможно.  

 Ако работите изправен дръжте торса си изправен и възможно най-близо до работната 
площ. 

 Оставете достатъчно място между вас и работната ви маса, за да можете да сменяте 
позицията на ръцете и краката си. 
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6.2. Минимална заплата 

Обща информация 

Съществува национална нормативна уредба за размера и условията за получаване на 
минимална заплата: размер на минимална заплата; какъв вид работници имат право да я 
взимат, какви за изискванията, на какви условия отговаря (болничен, национални празници и 
т.н.) и други. 

Критерии 

 Знаете какви са настоящите изисквания и размер на минималната заплата 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В българското законодателство се е наложило понятието минимална 
месечна работна заплата. На тази основа от определените работни дни се изчисляват 
дневното и седмично минимално възнаграждение. Понятието минимална месечна 
работна заплата се налага от Кодекса на труда

. Оттук с нарочно постановление Министерски 
съвет определя регулярно размера на минималната месечна работна заплата и 
периода, след който тя следва да бъде актуализирана. Към март 2014 г. тя е с размер от 
340лв. (2,03лв./ ч). Повече информация можете да намерите и в Наредба за структурата 
и организацията на работната заплата. 

 Латвия: Минималната заплата е 200 LVL (350 €) на месец, но работодателят може да 
наема персонал за по-малко часове на ден. Правила:  
https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=222275   
 

 Литва: Брутна минимална заплата на месец 1000 Lt. 
 

 Норвегия: За сезонна работа до 3 месеца - 105 NOK/час. Над този период се определя 
според тарифа в зависимост от вида работа.  
 

 Испания: 21.51 €/ ден или 645.30 €/ месец с добавка от социални помощи (28 %); има 
възможност за допълнителни бонуси в зависимост от сектора.  
 

 Великобритания: Има три вида минимална запалата (считано от април 2014): основна 
(за възрастни над 21 години) - £6.31/ час; за развиващи се (за непълнолетни от 18-20 
години) - £5.03/ час; за развиващи се малолетни 16 – 17 годишни - £3.72/ час. Ставките 
се гласува всяка година в бюджета. 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/NSORZ_21_8_09.doc
https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=222275
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6.3. Дискриминация 

Обща информация 

В някои европейски държави законодателството и въпросите свързани с борбата с 
дискриминацията са добре развити, докато в други държави няма сериозен напредък. Няма 
конкретни изисквания за селски туризъм. Основно дискриминация се проявява по отношение 
на инвалидност, пол, бременност и майчинство, раса, религия, сексуална ориентация и възраст. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за борба с дискриминацията ако имате нает 
персонал 

 Прилагате добри практики за борба с дискриминацията ако имате нает персонал 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България има създаден специален Закон за защита от дискриминация. Не 
се толерират никакви прояви на дискриминация. В местата за настаняване в зависимост 
от броя стаи, една или повече трябва да е пригодена за хора с увреждания (Закон за 
туризма) 

 Латвия: n/a. 

 Литва: n/a. 

 Норвегия: Дискриминацията е незаконна. 

 Испания: При положение, че мястото се управлява като бизнес се прилагат правилата за 
достъп до обществени места, но има ограничения за достъп на хора с непристойно 
поведение, мръсни дрехи или нехигиенично поведение, т.н. Други ограничени за пол, 
раса, религия, не се приемат. Ако мястото се управлява от физическо лице то достъпът 
се определя от домакина на принципа частен дом.  

 Великобритания: Дискриминцията е нелегална и има законови рамки за 
ограничаването и. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135472223
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135454211
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135454211
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6.4. Майчинство 

Обща информация 

Условията за майчинство в селския туризъм са същите както при останалите бизнеси. 
Покриват оптимално работно време за семейните хора, гъвкаво работно време, права за 
майчинство и заплащането му и т.н. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията и условията за ползване на майчинство ако 
имате нает персонал 

 Прилагате добри практики за ползване на майчинство ако имате нает 
персонал 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България майчинството е с продължителност 2 години като първата година 
майчинството се изчислява на база платени осигуровки през предната 1 година, а 
втората година се получава минимална работна заплата. Повече информация в 
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от 
държавното обществено осигуряване. 

 Латвия: Няма разлика с останалите бизнеси.  
 

 Литва: Както при другите бизнеси. 
 

 Норвегия: Няма разлика с останалите бизнеси. 
 

 Испания: Нищо специфично, като при останалите бизнеси.  
 

 Великобритания: Всички работодатели трябва да се съобразяват с правото на отпуск по 
майчинство/ бащинство/ осиновяване и да осигуряват гъвкаво работно време и 
възможност за отсъствие от работа при нужда (свързано с детето). 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135541132
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6.5. Безопасност на работното място 

Обща информация 

Голяма част от съдържанието на настоящия списък с условия за безопасност и сигурност са 
част и от регламентите за безопасност на работното място. Изискванията за безопасност на 
работното място са създадени за превенция на служителите от трудови злополуки и 
професионални заболявания. Регламентите за безопасност на работното място произлизат от 
обща за целия ЕС нормативна база, която е доразработена на национално ниво. Те обхващат 
качеството на работната среда и съответствието ѝ с нуждите на персонала, създадените 
условия, поддържането и чистотата на работното място, техническото състояние на 
оборудването, електрическите инсталации и т.н.  

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за безопасност на работното място 

 Съобразявате се с изискванията за безопасност на работната среда 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Необходимо е спазването на редица изисквания като носене на работно 
облекло и предпазни средства при работа в рискова среда. (Закон за здравословни и 
безопасни условия на труд). Всяка фирма е задължена да има сключен договор с фирма 
за трудова медицина.  

 Латвия: Няма специфични изисквания, важат основните правила за безопасност на 
работното място (http://likumi.lv/doc.php?id=3474).  
 

 Литва: Няма специфични изисквания, важат основните правила за безопасност на 
работното място: http://www.vdi.lt/TA/TA_kategorijos.aspx  
 

 Норвгия: Няма специфични изисквания: (http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-
062.html). 
 

 Испания: Разполагаме с наръчник по темата, който беше преиздаден през 2013.  
 

 Великобритания: Работодателят е длъжен да осигури безопасността на своите 
служители. При повече от 5 души персонал е необходимо да се води отчетност за 
договореностите за безопасност и сигурност. Трябва да се осигурят аптечка и други 
пособия за бърза помощ и реакция при инциденти на работното място.  

 

Превантивни мерки 

 Да вземат предвид характеристиките на всеки служител при разпределянето на 
задачите 

 Организирайте пространствата, повърхностите и инструментите за удобно ползване от 
персонала. Използвайте помощни средства, ако е необходимо, за да не правите 
излишни завъртания и клякания.  

 Поддържайте работното си място чисто и подредено, така че лесно можете да получите 
достъп до оборудване и материали.  

 Дръжте китките си на височината на лактите си, когато седите. Не усуквайте ръцете, 
лактите и гърба си и стойте изправени.  

 Променяйте позицията на тялото си по време на работния ден.  
 Вършете разнообразни задачи. Използвайте различни части на тялото си, така че да 

избегнете монотонни движения. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305
http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305
http://likumi.lv/doc.php?id=3474
http://www.vdi.lt/TA/TA_kategorijos.aspx
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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6.6. Социално осигуряване 

Обща информация 

Социалното осигуряване е част от националното законодателство и се изразява в социални 
осигуровки и такси за персонала. 

Критерии 

 Имате официални договори подписани от заетите при вас, които са 
декларирани в Национална агенция по приходите и редовно плащате осигуровки 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Наетият персонал в една фирма трябва да има сключен трудов договор и 
всеки месец да бъдат превеждани по сметките на Национален осигурителен институт 
социални осигуровки на база на неговото възнагражение. Всичко необходимо можете 
да намерите на уебсайта на НАП. 

 Латвия: Има различни видове осигуровки и дължими суми, които са описани в 
наръчника „Как да стратирам бизнес в селския туризъм“: 
http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=48.  
 

 Литва: В зависимост от формата на осигуряване се заплащат социални осигуровки. При 
самоосигуряващи се има единна ставка на месец. За физически лица ставката за 
социални осигуровки е 28.5 % от 50 % от приходите. При стандартни трудови 
правоотношения - 9 % от работещия и 30.98 % от работодателя. 
 

 Норвегия: Нищо специфично (http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html).  
 

 Испания: За самоосигуряващи се – минимум 250 €/ месец. За стандартно наети – общо 
около 32.5 % от работната заплата: 28 % от работодател, 4.5 % от работещия. 
 

 Великобритания: При изплащане на заплатата работодателя удържа Данък върху 
дохода и Национална осигурителна вноска. И двете суми се увеличават с увеличаване 
на заплащането. Национални осигурителни вноски се натрупват за покриване на 
обезщетенията за безработица и пенсии. Работодателите внасят приблизително 13% за 
покриване на Националната осигуровка. 

http://nap.bg/page?id=35
http://macies.celotajs.lv/mod/page/view.php?id=48
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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7. Клиенти 

7.1. Резервации 

Обща информация 

В селския туризъм е необходимо да се установят 
правила при резервации:  

 Отговори на запитвания; 

 Приемане на резервации; 

 Записване на изчерпателна информация като 
цени и суми, отстъпки, услуги, точни дати, брой хора; 

 Форма за писмени потвърждения или изпращане на всички детайли по резервацията; 

 Плащания, вкл. депозити, плащане в брой, банкови транзакции, плащане с кредитни/ 
дебитни карти и предварително плащане; 

 Анулации, вкл. условия за възстановяване или задържане на заплатени суми (срокове) .  

Условията за резервация трябва да са ясно изписани/ обяснени предварително на клиента. 

Директива за е-търговия на ЕС: тази нова директива, която все още не е залегнала изцяло в 
националното законодателство, поставя няколко официални изисквания като сред най-важните 
са:  

 Необходимо е да имате общи правила при покупка (резервация); 

 Писмено потвърждение трябва да съдържа всички детайли на резервацията като цена, 
дати, включени услуги и т.н. То трябва да е оформено ясно и прегледно във формата 
подходящ за изпращане, имейл или дори SMS. Вече се смята за валидно потвърждение 
по телефона.  

Критерии 

 Имате установена процедура за резервации  

 Създали сте и сте предоставили ясно и достъпно своите условия за резервации 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Политиката на местата за настаняване по отношение на резервациите не се 
определя от наредба или закон, но е важно да бъде ясно описана на уебсайта на 
мястото и във всички представящи го материали, в които има предложения за нощувки. 
За нередности следи Комисията за защита на потребителите.  

Отговарянето на запитвания по имейл и телефон е необходимо за добра комуникация с 
клиентите. При комуникацията е важно да се предоставя цялата информация за цени и 
условия за резервация, за да е напълно на ясно клиента какво му предстои да направи 
и заплати. Приемането на резервации е добре да става освен по телефон и в писмен 
вид по имейл, за да има черно на бяло описано всичко като гаранция за 
предотвратяване на евентуални проблеми с липса на изчерпателна информация. Добра 
практика е при получаване на резервация по телефона да бъде поискан имейлът на 
клиента, на който мястото за настаняване да изпрати повече информация и писмено 
потвърждение на резервация като дати, цена, условия. Добре е да се помоли клиентът 
да потвърди получената информация. При нужда от депозит мястото трябва да 
предостави на клиента банкова сметка/ адрес за пощенски запис като опише какви 
гаранции получава туриста като предплати част или цялата сума за нощувка, както и 
условията за анулация. 
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 Латвия: Няма конкретни изисквания за получаване и анулиране на резервация. 
Латвийската асоциация за селски туризъм създаде предложение за основа на такава 
политика: (http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal).  
Често не се спазват правата на клиентите, особено при резервации онлайн.  
 

 Литва: Всяко място за настаняване има свои правила за резервации, анулации и 
депозити. 
 

 Норвегия: Няма изисквания, за това всяко място създава свои правила.  
 

 Испания:  Има стандартни регулации за договаряне на услуги, но и специфични според 
туристическото законодателство. RAAR предложи документ с описани всички 
стандартни условия за договаряне, които могат да се ползват за основа и всеки 
собствник да оформи своите условия. В случаите на отдаване под наем е по-различо, 
защото е достатъчно сключване на договор за наем.   
 

 Великобритания: Всяко място за настаняване трябва да създадат условия за 
резервации, които могат да се базират на добри практики. Условията трябва да са 
достъпни за клиента по време на резервация или при потвърждението и. Farm Stay UK 
има станарт за условия за резервации, който може да се ползва от членовете на 
организацията. 

http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal
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7.2. Регистрация и защита на данните 

Обща информация 

Регистрация на туристите обикновено се изисква от имиграционните служби (МВР). 
Процедурите се различават в отделните страни по отношение на изискваните данни и начинът 
им на предоставяне на органите. Въпреки, че е необходимо при резервация да се взимат 
данните на клиента, включително име, електронна поща, номер на кредитна карта, номер на 
паспорт, националност и т.н., важно е да се спазват законите за защита на личните данни. 

Критерии 

 Запознати сте с изискванията за регистрация на туристи 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България всяко място за настаняване, което е категоризирано е задължено 
да води туристически регистър с настанените туристи. При настаняване на чужденец е 
необходимо да се изпрати паспортната му информация в районното МВР до 24ч. след 
настаняването. Това може да стане на място или по имейл stann@msil.bg. Подаването 
на информацията по имейл става в специален формат с определени полета за 
попълване. Повече информация можете да намерите тук. 

 Латвия: Задължително е регистрирането на всеки турист 
(http://likumi.lv/doc.php?id=155472). Попълнените въпросници се съхраняват на 
безопасно място.  
 

 Литва: Все още не е залегнало в законите. 
 

 Норвегия: Туристите не се регистрират. 
 

 Испания: Паспортните данни на всеки турист, вкл. и група, трябва да бъдат 
регистрирани в районното полицейско управление до 12 часа след пристигане. Има 
възможност това да става дистанционно. Това се отнася и за отдаваните под наем на 
къщи и стаи.  
 

 Великобритания: Необхоим е регистър за всички пренощували туристи, които са над 16 
години. Информацията се съхранява 1 година. Съхранението на личните данни трябва 
да е отговорно и на сигурно място.  

http://likumi.lv/doc.php?id=155472


 

 

44 Вашият бизнес в селския туризъм – Управлявайте го умно! 

7.3. Ценообразуване и таксуване 

Обща информация 

Собственикът на мястото за настаняване е задължен да изложи цените си в писмен вид на 
място, в уеб сайт, рекламни материали, имейли и други писмени или устни форми на 
комуникация за клиентите си. Информацията за цената трябва да съдържа всички включени в 
нея услуги с цел да се избегнат заблуди. Препоръчително е да се изложат цените в общите 
помещения и фоайето. В някои държави се счита за престъпление предоставянето на 
заблуждаваща информация на гостите.  

Критерии 

 Въвели сте коректни и актуални цени във всички писмени, електронни и други 
информационни или рекламни материали 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Ценообразуването зависи от собственика/ управителя на мястото за 
настаняване. Задължително е поставянето на видимо място на рецепция или в общите 
помещения на ценоразпис на предлаганите услуги. Необходимо е да се посочи цялата 
информация за това какво съдържа цената. На уебсайта на обекта е нужно да се 
поддържат актуални цени и условия, за да се гарантира на туристите яснота и липса на 
заблуждаваща информация. Често поради липса на достоверна информация в сайта на 
мястото за настаняване, туристи сигнализират Комисия за защита на потребителите. 

 Латвия: Цените трябва да са видими.  
 

 Литва: Цени, които са публикувани някъде (рекламни материали, уебсайт и т.н.) не 
могат да се променят. 
 

 Норвегия: Цените трябва да са видими, но няма конкретни правила за това.  
 

 Испания: Ценообразуването зависи само от собственика. Ако са публикувани това ги 
прави валидни за клиента, освен ако не е изрично описано, че са приблизителни. 
Цената трябва да бъде ясна на клиента преди да потвърди резервацията си. След 
потвърждение цената не може да се променя.  
 

 Великобритания: Счита се за престъпление даването на некоректна информация. 
Отговорност на собственика е прозрачността и публикуването и комуникирането на 
коректна информация за цени и условия. Цените трябва да съдържат ДДС ако мястото е 
регистрирано по ДДС. 



 

 

45 Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността 

7.4. Анулации и неявяване 

Обща информация 

Политиката на едно място за настанява при анулации трябва да е ясно представена на 
клиентите като съдържа информация за случаите на анулация от страна на госта и от страна на 
домакина. Правилата за анулиране следва да бъдат съобщени по време на резервация преди 
потвърждаване и плащане. Често се изисква депозит за гарантиране на резервацията или 
компенсиране в случаи на неявяване. При вилите под наем за самостоятелно ползване 
обикновено се изискват по-големи депозити като големината им често зависи от 
продължителността на престоя, наличието на национални празници (Коледа, Великден и т.н.), 
силен/ слаб сезон. В случай, че анулацията е от страна на домакина, той се задължава да 
осигури същото или по-висок клас място за настаняване като разликата в заплащане е за негова 
сметка или да върне частично или изцяло сумата, в зависимост от установените преди това 
правила за анулиране. 

На всички собственици на места за настаняване силно се препоръчва да имат политика за 
анулиране, за да се избегнат проблеми с анулации или неявяване на гост. Ако гост отмени 
резервацията си или напусне по-рано, тoй e в нарушение на договора си за резервацията. Ако 
трябва да отмените резервацията, която вече сте приели, вие сте в нарушение на договора. 

Критерии 

 Установили сте политиката си за анулации 

 Политиката ви за анулации е представена ясно на гостите ви 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: При анулация или неявяване на турист мястото за настаняване има право да 
изиска плащане на наказателна сума или да задържи депозит, при положение, че това 
е ясно упоменато в условията за резервация. В повечето случаи местата за настаняване 
имат практика да дават до 3 дни преди датата на резервация възможност за анулация 
без заплащане. А след като мине този срок се дължи неустойка от цялата сума за 
първата вечер. При неявяване се прилага същата практика. Това е политика, която 
зависи от мястото за настаняване. 

 Латвия: Няма нормативни изисквания, всеки собственик определя политиката си за 
анулации и неявили се туристи. Съществува проблем на много места, защото 
домакините не уведомяват писмено туриста за правилата, а дирекно им изпращат 
фактура. Организацията Lauku Celotajs създаде документ с правила за резервации и 
всеки собственик може да го ползва:  
(http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal)  
 

 Литва: Зависи изцяло от собствениците. 
 

 Норвегия: Няма общи изисквания, за това всеки е отговорен за съдаването на свои 
правила. 
 

 Испания: В зависимост от договорката на домакина с клиента. Обикновено при 
комуникация за резервация се определят правилата.  
 

 Великобритания: Препоръчително всяко място за настаняване да има свои правила за 
анулации, за да избегне неприятности ако турист се откаже от резервацията си в 
последния момент или не се появи. 

http://www.celotajs.lv/en/app/info/booking_conditions?pageType=normal
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7.5. Приемане на гости (без дискриминация, гостоприемство 
за деца) 

Обща информация 

В правилата за безопасност и сигурност на мястото за настаняване трябва да бъде включена 
възможността да се подбират гостите. Например, да се отказва настаняване на клиенти поради 
недостойно поведение, под влияние на наркотици и/ или алкохол, които не желаят или не 
могат да заплатят предоставените им услуги, създаващи неудобство за другите гости и т.н. В 
някои места за настаняване са създадени вътрешни правила, с които се представят на клиентите 
техните отговорности, изисквания за поведение и инструкции за ползване на съоръженията. За 
избягване на възможни повреди и нарушения в рамките на мястото за настаняване и като 
превенция от потенциалните вреди, някои стопани прибягват до практика да не допускат деца 
или домашни любимци или и двете. Като цяло, тази политика не е обхваната от всяко 
законодателство или подзаконови актове. Все пак, ако на гост е отказан достъп то това трябва 
да е поради конкретна явна причина, различна от просто подозрение.  

Критерии 

 Установили сте и сте изложили на видно място вътрешните си правила и 
гарантирате на гостите си, че няма да бъдат дискриминирани. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Дискриминацията не се толерира  в България. Отношението към туристите 
трябва да бъде еднакво без значение пол, етнос, религия, възраст, ориентация и т.н. 
Има специално създаден Закон за защита от дискриминация и комисия, която следи за 
прилагането му при подаден сигнал. Самото място за настаняване изгражда политиката 
си по отношение на настаняването на гости с домашни любимци, малки деца, 
младежки компании и т.н. 

 Латвия: Според Латвийския център за човешки ресурси дискриминацията не е 
позволена. 
 

 Литва: Няма изисквания. 
 

 Норвегия: Дискриминацията е забранена според закона за защита на потребителите. 
  

 Испания: Дискриминацията е забранена, но ако мястото се управлява от физическо 
лице е негово решението кой да допуска в дома си.  
 

 Великобритания: Правата и задълженията на мястото за настаняване са различни в 
зависимост от вида – хотел или частен хотел. Хотелите имат право да откажат 
настаняване на турист с непристойно поведение или вид. Частните хотели имат 
свободата да избират гостите си, дори когато има свободни стаи, но съобразно закона 
за дискриминация. 

http://pravoto.com/site/zakonodatelstvo/zakoni/13301-zakon-za-zashtita-ot-diskriminatziya
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7.6. Поведение на гостите и договоряне 

Обща информация 

В рискови зони като сауна, басейн, джакузи, детски 
площадки и т.н., е добре клиените да се подписват на 
общи правила или условия за ползване на 
съоръженията и/ или екипировката към тях. Клиентите 
поемат отговорността за коректно поведение и 
използване на съоръженията, грижейки се за тяхната 
цялост, здравето и живота си. Стопанинът на мястото за 
настаняване обикновено е отговорен за техническата изправност на съоръженията. В някои 
случаи като предоставяне на услуги на група, празненства или други, се подписва договор 
между клиента и предоставящият услугата или собственика на мястото за настаняване. В 
договорът трябва да са описани правата и задълженията на страните, датите, 
продължителността, броят на гостите, условията за плащане, анулации, повреди и т.н.. 

Критерии 

 Изложили сте технически инструкции за употребата на съоръженията. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Необходимо е обезопасяването на всички пространства, които носят някакъв 
риск за гостите. Поставянето на табели и знаци е добра практика, която дава на 
туристите информация как да експлоатират безопасно дадено съоръжение и 
необходимата екипировка за това. При предлагане на услуги, които се смятат за 
носещи по-голяма опасност за гостите е добре да се сключва договор с тях или да се 
изисква декларация, че те носят отговорността за здравето и цялостта си. 

 Латвия: Домакините са задължени да предоставят на туристите си информация за 
политиката си и правилата на място, но често не го правят. Обикновено се поставят 
знаци за внимание около басейни, сауни, горещи вани, за да са предпазливи за 
здравето и сигурността си. 
 

 Литва: Препоръчително е да се подпише договор за всяко настаняване, но не всеки го 
прави. Някои места за настаняване определят свои правила за престоя на туристите на 
място.  
 

 Норвегия: Препоръчително е да се подписват договори, но рядко го правят. 
Обикновено се поставят знаци за внимание около опасни зони като басейни, сауни и 
т.н. Някои туроператори изпращат на местата за настаняване брошури за безопасно 
пребиваване, отнасящи се за туристите, и книга с правила за безопасност за 
домакините. Тези текстове трябва да са разположени на достъпно място за туриста. Тук 
можете да видите примери:  насоки и чек-лист за чистота.  
 

 Испания: Правилата за пребиваване в мястото за настаняване трябва да са налични при 
всеки домакин. Те трябва да са базирани на правилата заложени в Общата 
информационна рамка към Закона за туризма и други нормативни документи. Това 
често не се прави, защото се счита за липса на доверие между домакин и клиент. 
Същото важи и за депозитите.  
 

 Великобритания: Има изискване за ясно и точно обозначаване на нещата, които може и 
не може да се правят по време на престоя или при използване на съответното 
съоръжение. 

http://www.novasol.no/site/nov/company/owner/PDF/no/batkontrakt_2009.pdf
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
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7.7. Гости в неравностойно положение 

Обща информация 

В някои страни има правила, които регулират физическата достъпност на всички гости, 
включително и тези с намалена подвижност или други увреждания. Въпреки, че гостите не 
трябва да бъдат дискриминирани, защото имат увреждане, често в селските райони е 
невъзможно да се осигурят всички необходими удобства и съоръжения за хора с увреждания. В 
допълнение има много различия в регламентите в различните страни.  

Критерии 

 Способни сте да предоставите необходимата информация за достъпността и 
условията в мястото ви за настаняване за гости в неравностойно положение 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България има изискавания за достъпност, които гарантират възможността 
на инвалиди и трудноподвижни хора за достъп. Серизони са изискванията за по-висока 
категория хотели и ресторанти. За по-малките места за настаняване като къщи за гости 
и стаи за гости изискванията са по-либерални и по-скоро препоръчителни. Необходимо 
е общите помещения и поне една от стаите да е лесно достъпна и пригодена за 
ползване от хора в неравностойно положение. 

 Латвия: Според изискванията за строеж на обществени сгради, в които се изисква и да 
са достъпни за хора с увреждания. При по-малки места за настаняване собственикът 
преценява дали да се съобрази. 
 

 Литва: Обществените сгради трябва да са достъпни за инвалиди, както е в изискванията 
за строеж. 
 

 Норвегия: Местата за настняване в селския туризъм трудно могат да се пригодят за 
достъп на инвалиди, което е проблем. Само големите места за настаняване са 
задължени да осигурят достъп. 
 

 Испания: Всички места за настаняване трябва да са лесно достъпни. Това обаче не е 
възможно в малките места и често собствениците не се съобразяват с това изискване. 
Изискванията не се отнасят до места за настаняване регистрирани като нестопанска 
дейност.   
 

 Великобритания: Ако предлагаш някакъв вид настаняване, услуги или отдаваш под 
наем къща/ стая трябва да се съобразяваш с нормативната уредба за равенство и 
защита от дискриминация. Всеки инвалид има право на достъп и всеки е длъжен да му 
го осигури. 
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7.8. Багаж и лични принадлежности 

Обща информация 

Собствениците на места за настаняване са отговорни за осигуряването на безопасно 
съхранение на багажа на гостите. Това може да се постигне чрез специални стаи за багаж, 
заключващи се касети за лични вещи, заключващи се стаи за гости, контрол на достъпа на 
външни лица (нерегистрирани като гости) или чрез уведомяване на гостите за необходимите 
предпазни мерки. При вилите под наем за самостоятелно ползване гостите са с по-голяма лична 
отговорност. 

Критерии 

 Предлагате на гостите си стаи, които се заключват 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В местата за настаняване от по-висок клас има изискване да разполагат със 
секретни каси/ касети, където туристите да могат да поставят своите ценни вещи. При 
къщите за гости, стаите за гости и семейните хотели, те са по-скоро препоръчителни. 
Важно изискване към всички е заключването на стаите и неприкосновеността на 
вещите на туристите. 

 Латвия: Собствениците трябва да осигурят безопасността на принадлежностите на 
своите туристи – възможност за заключване на стаята, къщата и изходите. Също така 
туристите трябва да са информирани за ситуацията в района по отношение на 
престъпност и безопасно съхранение на личните им вещи.  

 Литва: n/a. 

 Норвегия:  n/a. 

 Испания: n/a. 
 

 Великобритания: Всеки собственик на място за настаняване е отговорен за 
безопасността на вещите на туристите до момента, в който туриста напусне стаята си и 
заплати за престоя си. 



 

 

50 Вашият бизнес в селския туризъм – Управлявайте го умно! 

7.9. Грижа за децата 

Обща информация 

Собствениците на места за настаняване са отговорни за предоставянето на безопасна среда 
за деца, което включва и детски площадки/ кътове, двор, градина, ферма, коридори и общи 
части, вода и храна и т.н. За това гостите трябва да са информирани чрез знаци и табели за 
условията за ползване и поведение – ако е приложимо. 

Критерии 

 Знаете кои са зоните, които може да са опасни за деца и сте взели мерки за 
обезопасяването им, за да се избегнат проблеми 

 Инструктирате гостите си за безопасността на децата (устно или чрез знаци 
и табели, където е необходимо) 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Предоставянето на безопасна среда за децата е важно условие за 
предлагането на добро качество на обслужване в местата за настаняване. 
Обезопасяването на опасните за деца места, както и поставянето на съоръжения за 
деца. 

 Латвия: Собственикът трябва да информира гостите си за възможни опасности за 
децата.  

 Литва: n/a. 

 Норвегия: n/a. 

 Испания: Има законови изисквания за осигуряване на безопасното пребиваване на 
децата в местата за настаняване, но не и във вилите/ апартаментите под наем. 

 

 Великобритания: Определя се от изискванията за застраховка и законите за здраве и 
безопасност. 
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8. Сигурност и безопасност на настаняването 

8.1. Основни изисквания при настаняването 

Обща информация 

Както беше описано по-горе, местата за настаняване трябва да се съобразят с минималните 
законови изисквания. Този раздел надгражда аспектите за сигурност и безопасност в селския 
туризъм според критериите за качество. Изискванията са с цел предоставяне на удобство на 
гостите и стопаните. Ако едно място за настаняване е минало процес на доброволна 
сертификация, то трябва да бъде проверявано периодично. Тези марки за качество, 
сертификати и т.н. в селския туризъм често имат изисквания за сигурността и безопасността, 
които допълват или включват законовите изисквания.  

Критерии 

 Марките за качество се подновяват периодично 

 Вашето място за настаняване се съобразява с минималните законови 
изисквания за сигурност и безопасност 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Първото условие за кандидатстване за сертификат за качество е наличието на 
категоризация и изрядни документи за управление на място за настаняване, сред които 
и такива за покрити изисквания за пожарна безопасност и сигурност. В България от 
2008г. съществува марка за качество „Зелена къща“. Базирана на стандартите на две 
европейски организации – ЕСЕАТ и EUROGITES, сертификатната марка дава насоки за 
подобряване на качеството в по-малките места за настаняване като къщи за гости и 
семейни хотели. Сред  изискванията на марката са заложени и такива за безопасност и 
сигурност. Съществуват и други доброволни сертификатни марки Pan Parks, 
„Автентична България“ и „Зелено цвете“ на МОСВ. 

 Латвия: Имате възможност да кандидатствате за сертификат: Green certificate, Latvian 
Heritage, Butterflies Quality Grading, etc. Тези сертификати обикновено се издават за 
определен период от време – често 3 години.  
 

 Литва: Няма национална категоризация за селски туризъм. Съществува само частната 
сертификатна марка на Асоциацията за селски туризъм. Всеки член на асоциацията 
получава от 1 до 5 щъркела. Няма специални изисквания за сигурност и безопасност. 
Трябва са се комбинира с националните изисквания. 
 

 Норвегия: Няма национална система. Често резервационните системи и туроператорите 
могат да бъдат класифицирани. Сертификатите за качество са доброволни и се отнасят 
до местна кухня и хотели с история.  
 

 Испания: Изискванията са заложени в нормативната уредба, но все още 
класификацията не е задълвижелна. Има патентовани схеми в някои райони като 
„маслини“ в Андалусия, „уши“ в Каталуния, но те се очаква да изчезнат след 
въвеждането на национална категоризация. 

  

 Великобритания: Схеми за оценка на качеството се управляват от компании като 
VisitEngland и AA Hotel Services. Съществуват и „зелени“сертификатни марки като Green 
Tourism Business Scheme, която също може да повлияе добре на маркетинга на мястото.  

http://www.baatbg.org/nasoki-za-kandidatstvane/6/53/
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8.2. Пожарна безопасност 

8.2.1. Пожарна безопасност на сградите 

 Обща информация 

Пожарната безопасност е част от строителните 
изисквания. За местата за настаняване изискванията 
включват наличието на пожарогасители, системи за 
сигнализация при пожар, инструкции в случай на пожар, 
видими телефонни номера на службите за пожарна 
безопасност и т.н. Прозорците и вратите трябва също да 
са съобразени с изискванията.  

Критерии 

 Имате удостоверение от органите за пожарна безопасност  

 Имате необходимите съоръжения за пожарна безопасност 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Всяко място за настаняване трябва да разполага със схеми за пожарна 
безопасност и план за евакуация във всяка стая. Има регулации по отношение на 
прозорците и вратите. Необходимо е да се поставят на видно място пожарогасители. За 
семейните хотели е необходим 1 пожарогасител на всеки 25 м. от коридора. Изисква се 
и поставяне на светещи знаци за обозначаване на изходите и план на сградата и 
изходите ѝ. 

 Латвия: Пожарогасители, детектори за дим, спешни телефонни номера и инструкции се 
изискват от системите за качество. Много важна е и изправността и правилната посока 
на отваряне на прозорци и врати.  
 

 Литва: Необходими са централни алармени системи, изправни пожарогасители, 
видими евакуационни схеми. 
 

 Норвегия: Пожарната безопасност е заложена в изискванията за строеж на сгради. В 
местата за настаняване трябва да се инсталират детектори за дим.  
 

 Испания: Няма специални изисквания. Има основни изисквания, които са същите като 
за хотелите и апартаментите. 
 

 Великобритания: Пожарната безопасност е отговорност на собственика на мястото за 
настаняване. Указания за пожарна безопасност и обучен персонал за действие при 
пожар са задължителни. Във всяка стая трябва да има подробна информация как да се 
действа при пожар и какви са превантивните мерки, за да се избегне подобна ситуация. 
От стаите трябва да има лесен достъп до алармата за пожар.  

Превантивни мерки: 

 Поставяйте горива и лесно запалими предмети достатъчно далеч от камини/ печки; 

 Не палете стрънища; 

 Бъдете изключително внимателни при съхраняване на гориво за битово отопление, 
внимавайте да не се разлива. Бъдете наясно с миризмите на горивата, тъй като при 
наличие на миризма, това може да означава, че има теч;  
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 Поддържайте работната си среда чиста – без кашони, контейнери за хартия и боклуци; 

 Поставяйте лесни за възпламеняване предмети на проветриви и безопасни места; 

 Уверете се, че няма изтичане на гориво преди да пуснете в експлоатация машината/ 
печката; 

 Използвайте само гориво, което е препоръчано от производител за битови цели; 

 Премахнете повредени електрически контакти, ключове и т.н; 

 Обръщайте внимание на сигнализиращите средства. Проверявайте къде са изходите, 
бутоните за включване на аларма и пожарогасителите; 

 Поддържайте пожарогасителите в добро състояние. Трябва да бъдат проверявани 
периодично дали са годни за употреба; 

 Пожарогасителите трябва да са разположени на достъпно и видно място близо до зони 
с най-голям риск от пожар; 

 Запазете спокойствие при пожар. Не крещете, не бягайте и не блъскайте останалите 
хора, за да не предизвикате паника; 

 При големи пожари уведомете пожарната и не се опитвайте сами да потушите огъня; 

 При наличие на много дим, изпълзете по земята до място с по-чист въздух; 

 Не тичайте ако дрехите ви горят, защото те ще започнат да горят по-силно. Спрете, 
легнете на земята и започнете да се търкаляте. 
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8.2.2. Пожарна безопасност отоплителни системи и камини/ 
печки/ барбекю 

Обща информация 

Част от строителните изисквания. За местата за настаняване може да бъде добавено 
изискване за поставяне на инструкция за използване на отоплителната система и камината/ 
печката.  

Критерии 

  Отоплителната ви система е изправна и отговаря на изискванията 

 Ако гостите имат достъп до отоплителната система то има добре оформени 
и ясни инструкции за експлоатация 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Около местата за огън – камини, печки, барбекюта и т.н., е необходимо да 
има инструкции за ползване и уреди за регулиране на пламъка. В близост трябва да 
има пожарогасител и табела с телефон за спешна помощ. 

 Латвия: Няма специфични изисквания, но често собствениците обръщат специално 
внимание на камините и отоплителните системи. Много често ползването им не е 
разрешено.  
 

 Литва: Често домакините не позволяват на туристите да оперират с отоплителната 
система или поставят ясни правила за ползването ѝ.  
 

 Норвегия: Няма специфични изискавания. 
 

 Испания: Няма специфични правила за ползване на камините, което носи опасност за 
туристите и домакините, но и ще донесе повече усложнения ако се въведат. 
 

 Великобритания: Заложени са в изискванията за застраховане. Трябва редовно да се 
проверяват бойлери и газови инсталации. 

 

Превантивни мерки: 

 Изградените/ инсталирани камини са с врати и няма запалими предмети около тях 
 

 Избирайте най-подходящото място за поставяне на барбекю. Използвайте такива с 
неподвижен грил ако е възможно. 
 

 Препоръчително е инсталиране на аларми за въглеродоен оксид са необходими, а и 
вече са по-достъпни за купуване (€25, £20) 
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8.2.3. Пожарна безопасност и сигурност на мебели и оборудване 

Обща информация 

Отговорност на собственика на мястото за настаняване е изборът на материали, които не са 
лесно възпламеними или са негорими.  

Критерии 

 Избрали сте материали, които не са лесно възпламеними или са негорими 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България традиционно се използват дървени мебели, особено в селския 
туризъм. Това налага по-голяма бдителност и разполагане на уреди за потушаване на 
огъня на лесно достъпни и видими места. Препоръчително при избора на мебели и 
аксесоари, които ще се разполагат край камини и подобни, да се избират такива от 
негорим материал. Изискване от Наредба за категоризиране на средствата за подслон е 
кошчетата да бъдат от негорим материал. 

 
 Латвия: n/a 

 Литва: n/a 

 Норвегия: сходна ситуация 

 Испания: няма специфични изисквания 
 

 Великобритания: Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988. Ако 
предлагате вили/ апартаменти под наем с мека мебел подлежите на регулации. Всяка 
мебел в мястото за настаняване трябва да може да покрие тестовете за сигурност.  

Превантивни мерки 

 Биогоривата трябва да се съхраняват на безопасно място, което е в добро състояние и 
винаги се почиства от професионалисти. Използвайте подходящи инструменти при 
работа с биогорива и метална кофа, за да отстраните пепелта безопасно. 
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8.2.4. Пожарна безопасност и условия за пушене 

Обща информация 

Правилата за пушене в мястото за настаняване трябва да са ясно обявени. Местата за 
пушене трябва да са обозначени и да са налични пепелници. 

        Критерии 

 Обозначени са местата за пушене 

 Налични са пепелници 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България е забранено пушенето на обществени места, вкл. места за 
настаняване и хранене (Закон за здравето). Обособяването на места за пушачи е 
препоръчително за комфорта на туристите. Забранено е пушенето в стаите, което 
трябва да е ясно обозначено. 

 Латвия: Пушенето е допустимо в специално предвидени помещения или е забранено – 
при малките места за настаняване в зависимост от преценката на домакина. Поставят 
се добре видими знаци. В обществени сгради и по-големи места за настаняване 
пушенето не е разрешено. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: В зависимост от собственика. Политиката на мястото за настаняване се 
поставя на видимо място, достъпно за туристите.   
 

 Испания: Пушенето е забранено на обществени места, но ако мястото се стопанисва от 
физическо лице зависи от собственика. 
 

 Великобритания: Пушенето е забранено в затворени обществени пространства и 
работни места, с някои изключения. Налице е законово задължение да се поставят 
знаци „Забранено пушенето“ на видно място до всеки вход на пространство без 
тютюнев дим. Задължение на собствениците е гарантирането, че на такова място не се 
пуши, както от гостите, така и персонала. 

Превантивни мерки 

 Не пушете и не произвеждайте искри близо до лесно запалими продукти и машини, 
които работят с гориво 

 Почиствайте незабавно всеки излив на гориво или химикал. Не пушете междувременно 

http://www.lex.bg/laws/ldoc%20/2135489147


 

 

57 Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността 

8.3.  Водоснабдяване и канализация 

Обща информация 

В допълнение на строителните изисквания има 
регламенти за изправността на водоснабдителните и 
канализационни системи, както и съобразяването им с 
капацитета на мястото за настаняване (брой гости, 
особено в случай на групови мероприятия).  

Критерии 

 Водоснабдителните и канализационни системи са съобразени с капацитета на 
мястото за настаняване   

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Основен показател, по който се изграждат водоснабдителни и 
канализационни системи е капацитетът на мястото за настаняване. Важно е доброто 
планиране на системите за качественото им изпълнение и безпроблемното им 
използване. Лимитът за местата за настаняване е до 6 човека могат да ползват 1 баня и 
тоалетна. 

В България има възможност да се изграждат системи, които не вредят на околната 
среда като сред най-често срещаните са такива, които имат включени тръстика, тополи 
и други. В райони с по-малко жители съществуват възможности за устойчиви 
канализационни системи за цялото село/ град (до 200 000 жители). Има добри примери 
на места за настаняване, които са инвестирали в собствени пречиствателни станции.. 

 Латвия: Един душ и една тоалетна могат да се използват от не повече от 8 туристи.  
 

 Литва: Минимално изискване е 1 душ и тоалетна да се ползват от не повече от 10 души.  
 

 Норвегия: Няма специални изисквания, но е необходимо да се осигури комфортно 
ползване от туристите, в зависимост от капацитета. 
 

 Испания: Вижте по-горе – трябва да премине процеса на категоризация. Не е 
необходимо повече, защото няма стриктни правила заложени в изискванията за 
категоризация. 
 

 Великобритания: Правилник за частните водни запаси 2009 влязе в сила на 1 януари 
2010 г. и се прилага за всички частни водни доставки, предназначени за консумация. 
Това означава, че те се прилагат за вода за битови нужди (например за пиене, готвене, 
приготвяне на храна и пране) и водата, използвана за производство на храни. Тези 
доставки представляват вода от кладенец, сондажен отвор или извор. Правилник за 
частните водни запаси 2009 можете да намерите на: 
http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi_20093101_en_1 VisitEngland и други организации 
за оценка очертават минималните критерии за брой лица на баня/ WC за ниво на база 
категорията звезди 

VisitEngland и други организации определят минимални критерии за допустим брой 
туристи споделящи една баня/ тоалетна в зависимост от категорията на мястото за 
настаняване.  

http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi_20093101_en_1%20VisitEngland
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8.4. Електричество 

8.4.1. Безопасност на електрическите системи  

 Обща информация 

В допълнение на строителните изисквания 
инспекциите за предлаганото качество в селския 
туризъм проверяват електрическите инсталации, 
контакти, ел. ключове и т.н. 

Критерии 

 Електрическата инсталация е в добро 
състояние 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Важно е електрическите инсталации да са изправни, в добро състояние и 
добре изолирани от достъп на деца и хора без познания. Всички контакти и ел. ключове 
трябва да са добре инсталирани, без стърчащи кабели и разхлабени капаци. Добро 
решение за пестене на енергия и по-безопасно пребиваване в мястото за настаняване 
са лампите със сензор за движение. Те светват при влизане в помещението и изгасват 
при излизане, без да е необходимо да се търси ключ за включване и изключване. Така 
и туристът преминава по-безопасно през помещението – без спъване, търсене на ключ 
за осветление и други.  

Изискване за пожарна безопасност е наличието на планове за евакуация при пожар в 
общите помещения и стаите.. 

 Латвия: Инспектор по качеството трябва редовно да проверява електрическите 
инсталации, кабели, контакти и т.н. 
 

 Литва: Трябва да се правят замервания на протичащото електричество. 
 

 Норвегия: n/a 
 

 Испания: Електрическата инсталация се включва към електрическата система след като 
сградата бъде сертифицирана като безопасна и правилно изградена от оторизиран 
електротехник. Не се правят проверки след това. 
 

 Великобритания: Няма специфични изисквания за периодични рутинни тестове, но 
имате задължението да осигурите изправността на електрическата система според 
Electricity at Work Regulations 1989. 
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8.4.2. Безопасност на електрическото оборудване 

 Обща информация  

Инспектирането на качеството в селския туризъм 
преминава и през проверка на изправността и добрата 
поддръжка на електрическото оборудване (контакти, 
ел. ключове и т.н.). 

Критерии 

 Електрическото оборудване е в изправност 
и добре поддържано  

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Няма специфични изисквания. Окабеляването и електрическата инсталация 
се изграждат на базата на изискванията за строеж 

 Латвия: Качеството на електрическата система трябва да се проверява периодично като 
обикновено собственика предоставя правилник за експлоатация. 

 Литва: n/a 

 Норвегия: n/a 

 Испания: Важат стандартните правила за безопасност. 
 

 Великобритания: Съществуват регулации за електрическата система, според които да се 
работи за осигуряване на безопасност. Това се отнася, както за новите, така и за 
оборудването втора ръка. 

Превантивни мерки 

 Проверявайте контакти, щепсели, ел. ключове преди да включите електроуред. 
Отстранявайте неизправностите.  

 Не оставяйте кабели свободно по пода или стената. 

 Ако забележите нещо нетипично при работата на електроуред веднага го изключете. 
Например: има мирис, излъчва електричество или дим. 

 Ако контакт или ел. ключ не работи нормално веднага го обозначете и маркирайте като 
неработещ. Постарайте се да го поправите възможно най-скоро.   

 Не използвайте спрейове или течни почистващи препарати за почистване на електрическо 
оборудване. Използвайте влажен плат за почистване на телевизори, отоплителни печки/ 
климатици и лампи. Изключването им не е задължително. 

 Не използвайте мокър моп за почистване на електрически уреди и оборудване. 

 Предпазвайте кабелите от топлина, вода, масло и всичко друго, което може да повреди 
инсталацията.  

 Винаги използвайте инструменти с CE маркировка (за продукти отговарящи на 
европейските изисквания за безопасност). 
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 Използвайте стандартни контакти. 

 Ако имате туристи от чужбина е добре да разполагате с UK, US и Schuko DIN адаптори за да 
имат възможност безопасно да ползват електирчество. 

 Не поправяйте сами ел. таблото. Често застрахователните полици не покриват разходите за 
възникнали проблеми, които не са причинени от професионален електротехник.  

 Не пипайте електрически уреди и оборудване с мокри ръце и крака. 

 Уверете се, че уредът е изключен преди да го почистите. 

 Не дърпайте кабела, а щепсела за да изключите уред. 

 Не премахвайте предпазители на електрическата система и не заземявайте сами. 

 Не допускайте пренатоварване на ел. система. 
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8.5. Газоснабдяване и вентилация  

Обща информация 

В допълнение на строителните изисквания инспекциите за предлаганото качество в селския 
туризъм проверяват дали вентилацията е добра (т.е. дали прозорците могат да се отварят, 
вентилатори, климатици и т.н.). 

Критерии 

 Газоснабдителната и вентилационната система работят добре и са в добро 
техническо състояние 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Ежегодно се прави проверка на газовата инсталация. Необходимо е във всяка 
баня и тоалетна да има работеща вентилация. Няма специални изисквания за 
вентиалцията и климатизацията на стаите. 

 Латвия: Специализирани инспектори правят проверка на вентилацията и газовата 
система, както и за миризми и възможност за отваряне на прозорците на стаите.  

 Литва: n/a 

 Норвегия: n/a 

 Испания: Има технически изисквания преди пускането на системата за газ. Проверки се 
правят от оторизирани специалисти всяка година. 
 

 Великобритания: Собствениците на местата за настаняване трябва да гарантират на 
своите гости, че системата за газ е изправна и безопасна за ползаване. Всички проверки 
се правят от специализиран в областта инженер. 

Превантивни мерки 

 Периодична проверка на газоснабдителната система. Уверете се, че няма връзки под 
напрежение; 

 Поставете резервоарите за газ на проветриво място без достъп до огън; 

 Използвайте подходящо съоръжение (количка) за преместване на резервоарите; 

 Ако смятате, че има изтичане на газ не включвайте ел. захранването, не ползвайте 
запалка или кибрит. Изключете газоподаването и проветрете помещението. 
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8.6. Звукоизолация 

 Обща информация 

Според изискванията за предлагане на качество в 
селския туризъм е необходима добра звукоизолация на 
стаите за гости, за да се избегне обезпокояване на 
гостите. В строителните наредби са заложени и 
изисквания за материалите за построяване на стените и 
изолацията на помещенията. 

Критерии 

 Материалите използвани за стените и изолацията са съобразени с 
изискванията. 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Необходимо е местата за настаняване да заложат на добра звуко- и 
топлоизолация за подобряване на качеството на предлаганото настаняване. Общините 
залагат своите изисквания за допустимост на шума от обществените места. Най-често 
ограничението на шума е от 22:00 до 08:00ч. За по-добрия комфорт на туристите е 
важно да им бъде осигурено спокойствие през целия престой като е недопустимо 
несъобразяването с тях. В България в миналото са се използвали слама и кал за 
изграждането на къщи, което е правило къщите изключително здрави и добре 
изолирани. Напоследък се завръща тази тенденция. Повече за стоеж с естествени 
материали можете да намерите тук 

 Латвия: Важно е да се провери нивото на шум в статите. Добре е да се публикува 
информация за шума ако мястото за настаняване се намира на шосе, близо до летище, 
жп линия, ферма и т.н., с цел туристите предварително да са информирани.  

 Литва: Измерването на шума е залегнало в хигиенните изисквания 

 Норвегия: n/a 

 Испания: Няма специални правила, единствено според нормите за селски туризъм е 
добре мястото за настаняване да е на опредлено минимално отстояние от главните 
пътища, за да осигури спокойствието, което туристите търсят при този вид туризъм.   
 

 Великобритания: При строеж на сграда се взима под внимание и шумозамърсяването. 
Важно е собствениците на места за настаняване да проверяват всяка една стая, която 
предлагат на гостите си за нетипични шумове от бойлер, чешма и други, за да осигурят 
комфорт на своите гости. 

Превантивни мерки 

 Избирайте уреди с ниско ниво на шум при работа. 
 Поддържайте уредите в добро състояние. 
 Контролирайте източниците на шум. 
 Намалете до минимум шума – чрез изолация, качествена дограма и т.н. 
 Проверявайте регулярно при лекар слуха си 
 Използвайте лични предпазни средства: тапи за уши, каска и т.н. 
 Винаги използвайте оборудване с маркировка CE (за продукти отговарящи на 

европейските изисквания за безопасност). 
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8.7. Сигурност и безопасност на клиента в селския туризъм 

Безопасността и сигурността на клиента в селския туризъм включва множество аспекти: 

8.7.1. Поддръжка на помещенията 

Обща информация 

Процедурата по почистване на помещенията трябва да покрива минималните изисквания 
за чистота. Почистването на съоръжения като сауна, кухня е обект на контрол от органите 
отговарящи за хигиената и храните. Също така проверки се правят при инспекция за качеството 
на селския туризъм. 

Критерии 

 Стаите са чисти и подредени 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Има изисквания за размера, оборудването на общите стаи и кухнята. След 
като получите категоризация, качеството на обслужване, което предоставяте се следи 
от инспекторите в КЗП – основно след сигнал от ваш посетител или клиент. 

 Латвия: Чистотата е предмет на оценка на проверка на качеството. 
 

 Литва: Хигиенна норма HN:118 
 

 Норвегия: Nova sol предоставя чек-лист за чистотата на едно място: 
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/
sjekkliste_rengjoering.pdf   
 

 Испания: Няма специфични правила 
 

 Великобритания: Местната власт е отговорна за контрола на хигиената и спазването на 
правилата. Инспекторите имат право на достъп по всяко време като редовно проверки 
се правят без предупреждение. 

Превантивни мерки 

 Проверявайте етикетите за сигурност и винаги следвайте инструкциите за съхранение и 
употреба на препарати и използвайте лични предпазни средства; 

 Съхранявайте препаратите на проветриви и безопасни места; 
 Ако е възможно ограничете употребата на токсични препарати; 
 Дръжте опаковките добре затворени и ги съхранявайте далеч от топлина и директна 

слънчева светлина; 
 Не пресипвайте препарати от една опаковка в друга; 
 Не смесвайте препарати; 
 Измивайте ръцете си след като сте ползвали препарати; 
 Ако препарат попадне върху част от вашето тяло го залейте обилно с вода, но никога 

под водна струя; 
 Ако препарат попадне в устата ви изпийте колкото можете повече вода; 
 Поставете бележка с номера на Спешна помощ или център за отравяния на видно 

място. 

https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
https://secure.novasol.com/web/pictures.nsf/EBE1AF75D8095775C125700B003C3840/$file/sjekkliste_rengjoering.pdf
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8.7.2. Алергени 

Обща информация  

Алергените не попадат в изискванията за придобиване на марка за качество или други 
подобни схеми, но стопаните на места за настаняване в селския туризъм трябва да  познават 
възможните алергени (храна, домашни любимци, прах, цветен прашец, мухъл), да ги намалят 
до минимум  и да знаят как да реагират при алергични реакции 

Критерии 

 Познавате най-често срещаните алергени и сте взели мерки за ограничаването 
им  

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В днешно време се появяват все повече алергени и алергични хора. Добре е 
персоналът на всяко място за настаняване да е запознат с основните такива, за да е 
добре подготвен при посрещане на турист с алергия. Сред основните алергени са 
храната (най-често мляко, яйца, ядки, глутен), домашните любимци, праха, цветния 
прашец и други. Винаги трябва да се поддържа наличност на препарати, които помагат 
за овладяване на алергични пристъпи (Алергозан и подобни). Добре е предварително 
да се запитва госта за специфични изисквания към храната и алергии. За по-лесно 
обслужване на алергичен към нещо турист е добре да се помисли предварително за 
меню, което изключва основните алергени. 

 Латвия: За получаване на зелен сертификат едно място за настаняаване се проверява за 
ползването на алергени. За други процедури не се следят, а се пишат предписания да 
се избягват алергени. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: Има проблем в места, където се допускат домашни любимци, защото има 
хора, които са алергични към тях. За това и много собственици не допускат туристи с 
домашни любимци. 
 

 Испания: Няма специфични правила 
 

 Великобритания: Според два нормативни акта: Food Safety Act 1990 и General Food Law 
Regulations 178/2002, си задължен да гарантираш безопасността на храната, която 
сервираш на гостите си. Това означава добро познаване на продуктите, които се 
ползват в кухнята и продуктите, които могат да предизвикат алергия – ядки, яйца, 
мляко и т.н. 

Превантивни мерки 

 Използвайте чисти индивидуални работни дрехи. 

 Мийте ръцете си със сапун, топла вода и четка за нокти. Добре е да поддържате 

ноктите си къси и чисти и да използвате хартиени салфетки за подсушаването им. 

 Използвайте ръкавици и шапка за коса (тип за баня), за да предпазите ястията, които от 

попадане на косми. 

 Не пушете, яжте и дъвчайте дъвка на работното си място.  
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 Винаги мийте ръцете си: 

 Преди да започнете работа по задачите си и след това. 

 След пипане на храна. 

 След кихане, кашляне или издухване на носа. 

 Винаги покривайте с бинт/ лепенка раните си.Ако страдате от заболяване, което носи 

риск за хигиената е важно да информирате управителя. 

 Не допускайте обмен на бактерии и вируси при боледуване. 

 Не съхранявайте храна между 10 °C и 60 °C. 

 Използвайте чисти прибори за приготвяне и сервиране на храна. Мийте ги прецизно с 

препарат и топла вода, за да избегнете оставане на частички по тях. 

 Приготвяйте храна при над 70 °C. 

 Използвайте питейна вода за готвене, лед, почистване и т.н. 

 Уверете се, че охлаждането е при по-ниска от 4 °C температура, а замразяването при 

под -18 °C. 

 Съхранявайте храна в чисти съдове и помещения. Не оставяйте съдовете на пода или 

при контакт със стените. 

 Размразявайте храни в охладителната камера. 

 Събирайте боклук в кофи от водонепромукаем материал, който е лесен за почистване и 

се затварят добре. 

 Ежедневно почиствайте и дезинфекцирайте пода, оборудването, работните площи и 

т.н. 

 Използвайте подходящи контейнери и затворени превозни средства за пренос на 

храна. 

 Използвайте превозни средства с плоски изолирани или охлаждащи повърхности за 

пренос на храна, която трябва да се съхранява при ниски температури. 
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8.7.3. Домашни любимци 

Обща информация 

Домашните любимци трябва да бъдат ограничени 
от достъп до помещенията за гости основно поради 
възможност от алергични реакции или агресивно 
поведение. Същото се отнася и за домашните любимци 
на гостите. Изискванията за настаняване на гост с 
домашен любимец трябва да бъдат ясно представени 
на госта преди резервацията.  

Критерии 

 Подготвили сте вътрешни правила по отношение на домашните любимци и 
сте ги изложили на видно място за гостите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Все още в малко места за настаняване се приемат домашни любимци. 
Основна причина за това е липсата на условия за пренощуването им, защото не е добре 
те да остават в стаята на гостите, за да се избегне възможността за алергична реакция 
на следващ турист в същата стая. Също и от гледна точна на добрата хигиена. Добре е 
да се помисли за отделни помещения за домашни любимци, за да се осигури комфорта 
на всички. Въпрос на политика на мястото за настаняване е посрещането на туристи с 
домашни любимци. Ако такива се приемат, то е добре да бъдат ясно представени 
изискванията към тях. 

 Латвия: Латвийска организация за селски туризъм разполага със специален знак, който 
обозначава местата, които не приемат домашни любимци. Проблемът е, че често 
туристите не уведомява домакините, че ще пристигнат с домашния си любимец.  
 

 Литва: Местата за настаняване сами определят правилата си за достъп на животни. 
 

 Норвегия: Вижте 8.7.2. Важно е туристите да бъдат информирани за правилата.  
 

 Испания: Политиката за домашните любимци се определя от собствениците. 
 

 Великобритания: Политиката за домашните любимци се определя от собствениците. 
Ако в едно място за настаняване е забранен достъпа на животни е необходимо да се 
осигури достъп на животни със специален статут като кучета – водачи ползвани от 
незрящи хора. 
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8.7.4. Първа помощ 

Обща информация  

Според изискванията за качество в селския туризъм на видно място трябва да са поставени 
аптечка с материали за първа помощ и телефонни номера за спешни помощ. 

Критерии 

 Имате достъпна аптечка с материали за първа помощ 

 Изложени са телефонни номера за спешна помощ 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Наличието на аптечка с материали за първа помощ е изискване в Наредба за 
категоризиране на средствата за подслон. Препоръчително е във всяка стая и в общите 
помещения да има телефон за спешна помощ и информация за местонахождението на 
аптечката. 

 Латвия: Препоръчително е наличието на аптечка.  
 

 Литва: Задължително е да има аптечка.  
 

 Норвегия: n/a 
 

 Испания: Задължително е да има готова за употреба аптечка, пълна с всичко 
необходимо за първа помощ.  
 

 Великобритания: Работодателите трябва да осигурят аптечка и условия за безопасна 
работа на служителите си. Минимално изискване е да има аптечка и обучен човек, 
който да е отговорен за изрядността ѝ. Важно е в местата а настаняване да има лесно 
достъпни телефони и адреси на най-близките болници и поликлиники. 

Превантивни мерки 

 Дръжте в себе си или на лесно достъпно място телефон за повикване на спешна помощ. 

http://lex.bg/laws/ldoc/2135497489
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8.7.5. Хлъзгави повърхности 

Обща информация  

Изборът на материали за подова настилка е изключително 
важен. При хлъзгави повърхности е необходимо обезопасяване 
със знаци. 

Критерии 

 Поставили сте обозначения при наличие на хлъзгави 
повърхности 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Ако подът е мокър се поставят уведомителни знаци. 

 Латвия: Знаци се поставят и на външни тераси и пътеки около къщата (основно от 
дърво)  
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: сходна ситуация. 
 

 Испания: n/a 
 

 Великобритания: Сходна ситуация. Трябва да се идентифицират проблемни участъци и 
да се обозначат. 

Превантивни мерки 

 Обръщайте внимание на подове с нарушена цялост, разлепени плочки, стърчащи части 
и т.н., които могат да доведат до инцидент. Взимайте навременни мерки. 

 Изградете подове и стълби с материали, които не се плъзгат или пригодете 
съществуващите с ленти, предпазващи от хлъзване. 

 Обозначете стълбите и не ги правете прекалено високи.  
 Внимавайте къде и как ходите. 
 Не носете много неща, които ви пречат да виждате пред себе си.  
 Закрепете килимите и пътеките за пода и не загъвайте ъглите им, за да се предпазите 

от подхлъзване.  
 Почиствайте веднага след като нещо бъде изсипано на пода – вода, мазнина, боклук. 

Обозначавайте добре мокрите площи. Добре е да се поставят парапети и подобни 
около места, на които се мият съдове и често е мокро. 

 Не оставяйте инструменти и оборудване по пода след като свършите работата си с тях. 
 Използвайте обувки с подметки, които не се хлъзгат. 
 Изхрърляйте боклук в специално предназначените контейнери. 
 Не оставяйте кабели, въжета, маркучи и подобни на пода и по пътеките. 
 Премахвайте предмети, които пречат на преминаването по пода. 
 Винаги използвайте подходяща светлина. Ако пространството не е добре осветено 

поставете на лесно достъпно място фенери, свещи и т.н. и се постарайте да разрешите 
проблема бързо. 
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8.7.6. Стълби 

Обща информация  

Стълбите трябва да отговарят на строителните 
изисквания за наклон, ширина и височина на 
стъпалата. Стълбите трябва да имат парапет. 
Състоянието на стълбите подлежи на контрол при 
инспекция от Комисия за защита на потребителите 
(при сигнал) и за придобиване на марка за качество в 
селския туризъм. 

Критерии 

  Стълбите отговарят на строителните изисквания 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В стари реставрирани къщи често стълбите не отговарят напълно на 
съвременните изисквания за ширина, наклон и височина на стъпалата. В такъв случай е 
необходимо поставянето на предупредителна табела/ знак. 

 Латвия: Същата ситуация. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: Същата ситуация. 
 

 Испания: Някои изисквания са непряко включени в основните строителни изисквания. 
 

 Великобритания: Стълбите трябва да са изградени спрямо нациалналните строителни 
изисквания.  

Превантивни мерки  

 Използвайте обувки по мярка. 

 Не се изкачвайте по стълба ако имате вертиго или се лекувате с медикаменти, които 
могат да предизвикат световъртеж. 

 Не тичайте и не скачайте на стълбите. Регулирайте крачката си и се придържайте към 
парапета. 

 Поддържайте стълбите чисти, сухи и премахвайте препядствията по тях. 
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8.7.7. Осветление на входната врата 

Обща информация  

Изискване за придобиване на марка за качество в селския туризъм - светлината на вратата е 
необходима за лесен достъп до входа през тъмната част от деня и за избягване на инциденти. 

Критерии 

  Имате инсталирано осветление на входната врата и то е в изправност 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Доброто осветление на входа може да се постигне с лампи със сензор. Добре 
е периметърът на засичане на движение да е по-голям, за да се включва осветлението 
при влизане в двора на къщата или наближаване на входната врата, а не чак при 
заставане на прага. Така се свежа до минимум възможността за нараняване на 
туристите, които в противен случай биха могли да се спънат в нещо. 

 Латвия: Същата ситуация 
 

 Литва: Нивото на осветеност на стаите трябва да бъде измерено 
 

 Норвегия: Същата ситуация 
 

 Испания: n/a 
 

 Великобритания: Същата ситуация. 

Превантивни мерки 

 Винаги използвайте подходящо осветление за изпълнение на задачите си. Ако 
пространството не е добре осветено поставете на лесно достъпно място фенери, свещи 
и т.н. и се постарайте да разрешите проблема бързо. 

 Използвайте допълнително осветление ако работите през нощта. 

 Проверете осветлението. Почистете и премахнете повредените осветителни тела.   

 Регулирайте яркостта и контраста на екрана. 

 Контролирайте отраженията, контрастта и заслепяванията. 
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8.7.8. Ниски врати 

Обща информация 

Височината на вратата е заложена в строителните изисквания, но в историческите сгради 
често се срещат ниски врати. Необходимо е да се поставят уведомителни знаци.  

Критерии 

  Височината на вратите отговаря на строителните изискванията 

 Уведомителни знаци са поставени на ниските врати 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: При автентичните постройки ширината и височината на вратите е по-малка. В 
такъв случай е необходимо поставянето на предупредителна табела/ знак. 

 Латвия: Основно при традиционните къщи от миналото, често обаче липсват знаци. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: Същата ситуация 
 

 Испания: По принцип няма изисквания, но е застъпено в някои основни изисквания. 
Има заложена минимална височина на стаите, но се допуска неспазване на 
изискването при традиционните къщи. 
 

 Великобритания: Сходна ситуация, но ниските врати и тавани с греди са често срещани 
в историческите сгради.  

Превантивни мерки 

 Коридорите трябва да са поне 1 м. широки и 2.5 м. високи. 

 Добре обозначавайте ниските тавани на коридори в стари сгради. 
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9. Сигурност и безопасност на допълнителните 

услуги в мястото за настаняване 

Допълнителните услуги, които се предлагат в мястото за настаняване се практикуват в 
сградата и в прилежащиите ѝ части (двор, веранда, т.н.). Собственикът на мястото за 
настаняване е отговорен за сигурността и безопасността на гостите си.  

9.1. Сауна и басейн 

Обща информация 

Трябва да бъдат поставени на видно място инструкции с вътрешни правила за употреба на 
съоръженията и гостите да бъдат запознати с тях. Съоръженията подлежат на проверка от 
органите отговорни за контрол на хигиената и безопасността на храните. 

Критерии 

 Сауната и басейнът са одобрени от съответните органи – ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни  

 България: Чистотата и изправността на съоръженията са основно изискване. Подлежат 
на контрол от РИОКОЗ. 

 Латвия: Препоръчва се от изискванията на доброволните сертификатни марки. Също 
така има изисквания на база на нормативната уредба за опазване на хигиената и 
общественото здраве, които зависят от размета на басейна/ сауната и вида бизнес.  
 

 Литва: Има отделни изисквания ако са за обществена полза, а не само за гостите на 
мястото за настаняване.  
 

 Норвегия: n/a 
 

 Испания: n/a за сауни, за басейни виж по-горе 
 

 Великобритания: Няма специфични изисквания, но трябва да се управляват спрямо 
законите за обществено здраве. 
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9.2. Спа 

Обща информация 

Удостоверения и дипломи за необходимата медицинска квалификация на персонала 
трябва да бъдат изложени в общите помещения (фоайе, рецепция). Подлежи на проверка от 
органите отговорни за контрол на хигиената и безопасността на храните. 

Критерии 

 Удостоверенията и дипломите на персонала са изложени на видно място. 

 Спа съоръженията са преминали проверка и са одобрени за ползване от 
съответните органи – ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Чистотата и изправността на съоръженията са основно изискване. Необходим 
е специализиран персонал с медицинско образование. Подлежат на контрол от 
РИОКОЗ. 

 Литва: има 2 вида СПА предложения – медицински процедури, които изискват 
официален сертификат и селски/ традиционни (чай от билки, маски от мед, 
традиционни сауна процедури), които се наричат специални предложения и не 
изискват сертификат и регистрация. В селския туризъм се предлагат и двата вида 
процедури като за медицинския подлежи на контрол.  
 

 Литва: СПА терапевтите трябва да имат специална квалификация и медицинско 
образование. Повече вижте тук: 
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1A2C32C7-92E3-46A3-8DB2-
339C216E5EB8  
 

 Норвегия: Не са много местата за настаняване, които предлагат спа, особено в селския 
туризъм. 
 

 Испания: n/a 
 

 Великобритания: Няма специфични правила, но трябва да отговарят на хигиенни 
изисквания. 

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1A2C32C7-92E3-46A3-8DB2-339C216E5EB8
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=1A2C32C7-92E3-46A3-8DB2-339C216E5EB8
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9.3. Фитнес 

Обща информация 

Съоръженията трябва да бъдат поддържани в добър вид и технически да са изправни. 

Критерии 

 Съоръженията са в добър вид и са технически изправни 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Фитнес залите е добре да се консултират с изискванията на РИОКОЗ. Не е 
задължително да бъдат регистрирани като фитнес зала – само ако са обществено 
достъни, не само за гостите. Важно е да бъде осигурено достатъчно място за безопасно 
ползване на уредите, наличие на човек, който е запознат с функционирането на 
уредите и помага за предотвратяване на травми. 

 Латвия: Същата ситуация. 
 

 Литва:  Има отделни изисквания ако са за обществена полза, а не само за гостите на 
мястото за настаняване. 
 

 Норвегия:  Същата ситуация. 
 

 Испания: - 
 

 Великобритания: Няма специфични изисквания, но трябва да отговарят на хигиенни 
изисквания. 
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9.4. Други помещения за гостите 

Обща информация 

Стаите за игра за деца, общите помещения за почивка, 
терасите и т.н. трябва да са в добро състояние и да отговарят 
на техническите изисквания (пример: 90cm висок парапет на 
терасата). 

Критерии 

 Помещенията или зоните за общо ползване 
от гостите са съобразени с техническите 
изисквания и са в добро състояние 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Изправността на съоръженията и ясното обозначение на местата с ограничен 
достъп на деца или специални изисквания за ползване са изключително важни. 
Подлежат на контрол от РИОКОЗ. 

 Латвия: Всички места, които домакинът споменава в рекламните си материали трябва 
да бъдат посещавани от време на време, за да има информация за състоянието им и 
при нужда да се правят малки ремонти/ почиствания, за да се осигури безопасността на 
туристите.    

 Литва: Всички зони, в които туристите имат достъп трябва да се поддържат в добро 
състояние.  

 Норвегия: Зоните за игра на двора, терасите и т.н. трябва да са в добро състояние и 
съобразени със строителните изисквания (90 см високи парапети на терасите или 
пътеките).  След като всичко е добре поддържано и обозначено отговорността е на 
туристите.  

 Испания: Няма специфични правила. 

 Великобритания: Специфичните изисквания залягат в изискванията на осигуряване на 
сигурност и в строителните изисквания. Разбира се, домакините и туристите трябва да 
се отнасят отговорно и да са предпазливи. 
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10.Сигурност и безопасност на допълнителните 

услуги извън мястото за настаняване 

Тук са застъпени само тези услуги, които се предлагат от собствениците на местата за 
настаняване, но се упражняват на открито извън обекта. За практикуването на спортни 
занимания и ползването на съоръжения и екипировка, гостите трябва да подпишат договор или 
инструкция за безопасност. Някои дейности могат да се предлагат само в присъствието на 
квалифициран и сертифициран инструктор. Ако се предлагат услуги на външни изпълнители – 
предлагани от съседни обекти или други местни хора, и предложението е оформено в пакет с 
крайна цена, то се прилагат разпоредбите на Директивата за пакетните туристически пътувания 
и може да бъде изискана регистрация като туроператор.  

10.1.  Водни спортове - плавене, водни колела, скутери 

Обща информация 

В някои страни съществуват специални схеми за 
сертифициране на дейности на открито. Техническото 
състояние на оборудването, наличието на съоръжения 
за безопасност (спасителни жилетки, каски, комплекти 
за първа помощ и т.н.) подлежат на проверка. В някои 
страни квалификацията/ сертифицирането на 
инструктори/ водачи се проверява. Указанията за безопасност трябва да са представени на 
клиентите и да са подписани от тях. В някои случаи в договорите между доставчиците на услуги 
и клиентите са фиксирани определени отговорности и задължения на двете страни. 

Критерии 

 Цялото оборудване е в добро състояние и се поддържа 

 Разполагате с всички необходими разрешителни  

 Указанията за безопасност са подписани от клиентите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: За практикуването на водни спортове се изисква специална екипировка и 
наличието на обучен инструктор, който има умения за спасяване: Правилник за 
водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наредба за 
плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и 
вътрешните водни пътища на Република България. 

 Латвия: Повече информация за безопасността на macies.celotajs.lv (активни почивки). 
Собственикът и наемодателят на всяка лодка трябва да информира клиентите си за 
изисикванията за безопасност и сигурност. Добре е да се подготви предварително 
документ с информация за безопасно ползване и инстуктаж. 

 Литва: n/a 

 Норвегия: Можете да се запознаете с правила и съвети за безопасност. Ако се 
предоставя плавателен съд се предоставя наръчник за безопасно поведение в морето, 
включващ и информация как се оборудва лодка.  

 Испания: Няма практика в местата за настаняване поради липсата на подходящи реки и 
езера. При независимите професионални спортове и клубове има отделни изисквания.  

 Великобритания: Необходимо е спазване на мерките за сиурност и изискванията за 
хигиена при всички дейности в сферата.  

http://ecc.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=21&document_id=332
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-17006078
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mtitc.government.bg%2Fupload%2Fdocs%2FNaredba_za_plavaneto_granitchniya_rejim.doc&ei=HaM4U6b0MoSV7AaNxYC4BA&usg=AFQjCNEo43PBXuuLIVGvxXRWzeqzB4OEPw&sig2=BjGqLFRHQ2n3PBF9G9w8Ng
http://hakkespettboka.no/
http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/12474/Fisketurisme%20Engelsk%20PDF%20uten%20passmerker.pdf
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10.2. Езда 

Обща информация 

В някои държави няма разписани изисквания за сигурност и безопасност при предлагането 
на езда на туристите. В други държави се прилагат определени схеми. Там където няма 
определени правила, при проверките за придобиване на марка за качество в селския туризъм, 
инспекторите може да проверяват основните изисквания като техническо състояние и външен 
вид на съоръженията и екипировката, поведението на инструкторите, видимостта на 
инструкциите за безопасно ползване и т.н. 

Критерии 

 Оборудването и екипировката е в изправност и с добър външен вид 

 Имате всички необходими разрешителни  

 Инструкциите за безопасност за достъпни и предоставени на гостите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: За практикуването на езда е необходима специална екипировка и 
инструктор. 

 Литва: Има изисквания за безопасност, които трябва да се спазват по време на всяко 
събитие или активност, включваща коне: http://www.zirgi.lv/eng/essential.html   

 Литва: n/a 

 Норвегия: Полезна информация на: http://hakkespettboka.no/ и отделни статии – съвети 
как да подготвим кон за туристите: 
http://www.hest.no/artikkel.html?news.nid=2704#.UgUb2ZIqy1Y. Ако притежавате повече 
от 10 коня подлежите на контрол по закон: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-
20050602-0505.html и е необходимо да се регистрирате. 

 Испания: Ако се предлага, то се управлява като професионален клуб и се съобразява с 
нормативната уредба за активен туризъм. Това включва задължителна застраховка, 
правила за екипировка и професионален контрол.  

 Великобритания: Необходимо е спазване на мерките за сиурност и изискванията за 
хигиена при всички дейности в сферата. 

 

http://www.zirgi.lv/eng/essential.html
http://hakkespettboka.no/
http://www.hest.no/artikkel.html?news.nid=2704#.UgUb2ZIqy1Y
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20050602-0505.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20050602-0505.html
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10.3. Маршрути сред природата 

Обща информация 

Изискванията за безопасност може да бъдат заложени в схемата за придобиване на марка 
за качество в селския туризъм. Сред тях са добро техническо състояние на маршрута 
(маркировка, пътека, мостове, стъпала и т.н.), информация (посока, предупреждения – ако има, 
информация за обектите/ обитателите по маршрута, изисквания за поведение сред природата и 
т.н.).  

Критерии 

 Маршрутите са в добро състояние и са годни за ползване от туристите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Доброто стопанисване на маршрутите сред природата е важно за 
осигуряване на безопасността на туристите, които ги използват. Има редица спечелени 
проекти за еко пътеки и тематични маршрути в България, част от които вече не са в 
добро състояние. Маршрутите е необходимо да се планират така, че да са в хармония с 
околната среда – изградени от естествени материали, минаващи през места без да 
застрашават съществуването на екосистемите. Измерването на капацитетът на 
местностите, в които се изгражда маршрута е важно, за да се гарантира съхранението 
на средата (превишаване на туристопотока би могло да застраши видовете, които 
обитават района).  Поставянето на информационни табла и насочващи знаци/ табели е 
необходимо за информиране на посетителите. 

 Латвия: Няма общи изисквания, а съвети за изграждане, поддържане, опазване на 
околната среда и безопасност на хората, ползващи ги 
(http://www.celotajs.lv/cont/wrth/greenadvice/greenadvice_hiking_en.html?lang=en). Ако 
се предлагат от домакините на място за настаняване, те трябва и да се страят да 
поддържат мястото. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: http://hakkespettboka.no/. Застрахователната компания Gjensidige работи по 
обща европейска система за оценка на маршрутите (лесен, среден, труден), в която се 
включва цялата информация.  
 

 Испания: n/a. Маршрутите са публично достъпни и няма никаква гаранция и 
ангажимент за подръжка. В защитените територии е възможен достъпът само с водач. 
В такъв случай водачът или компанията, която го е наела е отговорна. 
 

 Великобритания: Във Великобритания има широка мрежа от обществени маршрути за 
ходене, но ходенето през частни терени е забранено. Маршрутите в частни земи са 
отговорност на собственика или трябва да има ясна индикация, че ходещия го прави на 
своя отговорност. 

 

http://www.celotajs.lv/cont/wrth/greenadvice/greenadvice_hiking_en.html?lang=en
http://hakkespettboka.no/
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10.4. Велосипеди 

 Обща информация 

Могат да се прилагат нормите за предоставяне на 
услуги на открито или критерии за безопасност в схемите за 
придобиване на марка за качество в селския туризъм. 
Изисквания зависят от предлаганите услуги. Ако 
собствениците на мястото за настаняване предлагат 
велосипеди за кратки разходки в района то няма 
специфични изисквания. Ако се предлагат велосипеди под 
наем за цели велосипедни преходи, услугата може да 
подлежи на проверки по нормите за предоставяне на услуги на открито. Основните изисквания 
за безопасност се отнасят до техническото състояние на оборудването и екипировката, 
информацията за маршрута, допълнителните услуги - ако има такива (например: трансфер на 
багаж, спешни ремонти), наем на инструктор/ водач, инструкциите за безопасност и наличието 
на договори с клиентите.   

Критерии 

 Цялото оборудване е в добро състояние и е годно за ползване 

 Инструкции за безопасност са предоставени на гостите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: При предоставяне на колела под наем е необходимо осигуряването на 
здрави колела и  каски и при наличие – други пособия за безопасност (наколенки, 
лакътници и т.н.). Добре е местата за настаняване да разполагат с възможност за 
ремонт и съхранение на колелата на туристите. 

 Латвия: Има закон за движение по пътищата, който залага изискванията за сигурност: 
http://likumi.lv/doc.php?id=45467. Според закона само лица над 12 години могат да 
карат велосипед без придружител и никой няма право да кара след употреба на 
алкохол. Ако собственикът на място за настаняване предлага наем на велосипеди, то 
велоситедите трябва да са в добро състояние, оборудвани и да има възможност за 
малки поправки. 
 

 Литва: n/a 
 

 Норвегия: http://hakkespettboka.no/  
 

 Испания: За организирани пътувания с колела – виж 7.2 Ако просто се предлагат колела 
под наем не се смята за активен туризъм и има единствено изисквания за добро 
състояние и подръжка. 
 

 Великобритания: Необходимо е спазване на мерките за сиурност и изискванията за 
хигиена при всички дейности в сферата. 

http://likumi.lv/doc.php?id=45467
http://hakkespettboka.no/
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10.5. Плуване 

 Обща информация 

Ако в мястото за настаняване се предлага 
възможност за плуване на открито извън обекта, е 
нужно да бъде проверявана чистотата на водата, 
условията за плуване, да се постави информация и предупредителни знаци, да се предоставят 
спасителни жилетки, да се инструктират гостите и те да се разписват под инструкциите.  

Критерии 

 Добро състояние на инфраструктурата 

 Инструкциите за безопасност са подписани от гостите 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: За практикуването на водни спортове се изисква специална екипировка и 
наличието на обучен инструктор, който има умения за спасяване. В България има 
Правилник за водоспасителната дейност.  

 Литва: Ако мястото за настаняване е до естествен водоем (езеро, река) то водата в него 
трябва да се изследва в лаборатория всеки 6 месеца. Ако не е годен за плуване или не 
се изследва водата, трябвa ясно да се обозначи, че плуването е забранено. 

 Норвегия: Всяка община дава вода за изследване. Ако е на частна територия то 
собственикът е отговорен да информира за състоянието на водата във водоема. 

 Испания: Естествени езера почти не съществуват в Испания, изкуствените езера за 
снабдяване с питейна вода имат много променливо ниво, особено по време на летните 
месеци и често не се използват за къпане. Що се отнася до басейните, виж по-горе. 

 Великобритания: Не са ясни изискванията за плуване на открито в природата.  

Ето няколко полезни факта: 

o Разрешено е плуването в плавателни води, но с ярка добре видима шапка с 
повишено внимание за приближаващи лодки. 
 

o Ако преминавате през частни терени ще бъдете в нарушение, така че винаги 
търсете начини да влезете и излезете от водата на обществени пътища. 
 

o Собствениците на земя от двете страни на реката официално притежават 
половината от речното корито. Те не притежават водата.  
 

o Агенцията по околна среда към Министерство на здравеопазването и 
местните власти започват да признават ползите за здравето от плуване, така 
че позволява по-свободен достъп до вътрешни водоеми. Вече се осъзнават 
и възможните приходи от туризъм.  

 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-17006078
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11. Сигурност и безопасност на храните и 

напитките 

В повечето страни има строги правила по отношение на приготвянето, съхранението и 
продажбата на храна. Местата за настаняване в селския туризъм, които са регистрирани като 
търговски обекти, се третират по същия начин както компаниите за кетъринг и ресторантите. 
Когато те не са регистрирани като търговски обекти, а техните собственици са физически лица (в 
случая на самостоятелни стаи) осигуряването на храна и напитки може да е възможно със 
строги ограничения. 

11.1. Законодателни и основни изисквания 

 Обща информация 

Всяка държава има свое законодателство по 
отношение на предлагането на храни и напитки, 
включително и в местата за настаняване на село.  
Обикновено е разрешено предлагането на храна без 
разрешително за ресторант само в стаите и къщите за 
гости и може да се предлага само на регистрирани 
гости. 

Критерии 

 Регистрирали сте вашето място за настаняване по изискванията на органите 
за контрол по храните – ако е приложимо 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Благодарение на усилията на БААТ от 2013 г. не подлежат на категоризиране 
за ресторант, обособени като места за хранене части от помещения или дворове на 
категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно 
приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на 
съответния обект (ч. 120, т.3 в Закона за туризма).  

 Латвия: Ако предлагате храна трябва да сте регистрирани в институцията за надзор на 
качеството на храната и хигиената. За местата за настаняване в селския туризъм има 
специални насоки: http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24, които разясняват 
изискванията.  
 

 Литва: Ако се предлага храна е необходима регистрация като място за хранене или 
производство на храна.  
 

 Норвегия: n/a 
 

 Испания: Ако се предлага храна е необходим сертификат “Carnet de Manipulador de 
Alimentos”. Домашно приготвената храна не е често срещана, но може да се предлага 
без допълнителен сертификат, но само на гостите на мястото за настаняване – валидно 
за по-голямата част от страната. Понякога се изисква специализирана кухня и 
покриване на редица санитарни изисквания 
 

 Великобритания: При предлагане на храна на гостите си, трябва да се съобразите с 
изискванията за безопасност на храните и хигиена. Изисква се регистрация на всяко 
място за настаняване, в което се предлага храна, независимо каква.  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135845281
http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24
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11.2. Проверка на съхранението и хигиената при подготвяне на 
храна 

Обща информация  

Квалификация за боравене с храна обикновено се 
изисква дори ако услугата не е регистрирана като 
бизнес. Мониторинг се осъществява чрез проверка на 
възможността за проследяване на хранителните 
продукти (регистрирани доставчици), съхранение и 
обработка (подходяща температура, пространство за 
съхранение и т.н.) – често има трудности за спазването 
им в селския туризъм.   

Критерии 

 Имате разрешение да предлагате храна 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: Ако мястото за настаняване е семеен хотел, то той се нуждае от регистрация 
на ресторант, но ако е къща за гости, стаи за гости, хостел, може да предлага на гостите 
си (само регистрираните) храна без регистрация. Има изисквания за чистотата и 
размерите на кухнята и помещенията за хранене – регулирани от Българска Агенция по 
Безопасност на Храните (БАБХ) и Регионална здравна инспекция (РЗИ). 

 Латвия: За местата за настаняване в селския туризъм има специални насоки, които са 
одобрени от агенцията за контрол на храните и хигиената: 
http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24. Те определят изискванията и обясняват 
понятията, които собствениците трябва да разбират и използват.    
 

 Литва: Наръчник с добри практики в селския туризъм.  
 

 Норвегия: Има специални опростени изисквания за малки производители на храна като 
месо, сирене и т.н. Но те не са приложими за малките места за настаняване. 
 

 Испания: Виж по-горе – няма специфични правила за селския туризъм. Общите 
изисквания за хотелска кухня важат, но контролът не е сериозен и често се заобикалят 
някои изисквания.  
 

 Великобритания: Ако предлагате храна за гостите си трябва да се съобразите с 
разпоредбите на законодателството за безопасност на храните и хигиената. В думата 
"храна" се добавят и напитките. Не трябва да се предлага храна, която не е безопасна 
(т.е. вредна за здравето) или негодна за консумация. Трябва да се съобразявате със 
системата за управление на безопасност на храните, която да гарантира, че храната, 
която предоставяте е безопасна за ядене. Тези процедури трябва да бъдат основани на 
принципите на НАССР. Да не се съхраняват храни при температура, която може да ги 
направи опасни за консумация. Съществуват изисквания за температурата, при която се 
съхранява храна – охладена, замразена или сурова. Изисква се регистрация в общината 
на местата за настаняване, които предлагат храни и напитки на гостите си. 

Превантивни мерки 

 Използвайте индивидуални работни дрехи и кърпи. 

http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24
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 Мийте ръцете си със сапун, топла вода и четка за нокти. Добре е да поддържате 
ноктите си къси и чисти и да използвате хартиени салфетки за подсушаването им. 

 Използвайте ръкавици и шапка за коса (тип за баня), за да предпазите ястията, които 
приготвяте от попадане на косми. 

 Не пушете, не яжте и не дъвчайте дъвка на работното си място.  

 Винаги мийте ръцете си: 

 Преди да започнете работа по задачите си и след това. 

 След държане на храна. 

 След кихане, кашляне или издухване на носа. 

 Винаги покривайте с бинт/ лепенка раните си. 

 Ако страдате от заболяване, което носи риск за хигиената е важно да информирате 
мениджъра. 

 Не допускайте кръстосване на бактерии и вируси. 

 Не съхранявайте храна между 10 °C и 60 °C. 

 Използвайте чисти прибори за приготвяне и сервиране на храна. Мийте ги прецизно с 
препарат и топла вода, за да избегнете оставане на частички по тях. 

 Приготвяйте храна при над 70 °C. 

 Използвайте питейна вода за готвене, лед, почистване и т.н. 

 Уверете се, че охлаждането е при по-ниска от 4 °C температура, а замразяването при 
под -18 °C. 

 Съхранявайте храна в чисти съдове и помещения. Не оставяйте съдовете на пода или 
при контакт със стените. 

 Размразявайте храни в охладителната камера. 

 Събирайте боклук в кофи от водонепромукаем материал, който е лесен за почистване и 
се затварят добре. 

 Ежедневно почиствайте и дезинфекцирайте пода, оборудването, работните площи и 
т.н. 

 Използвайте подоходящи контейнери и затворени превозни средства за пренос на 
храна. 

 Използвайте превозни средства с плоски изолирани или охлаждащи повърхности за 
пренос на храна, която трябва да се съхранява при ниски температури. 

 

 

  



 

 

84 Вашият бизнес в селския туризъм – Управлявайте го умно! 

11.3. Производство и продаване на храна 

 Общи изисквания  

Ако се предлага храна в едно място за настаняване 
се прилагат редица разпоредби по отношение на 
домашно приготвени продукти (собствено 
производство или от съседни ферми) и диви продукти 
(напр. билкови чайове, горски плодове, гъби, събрани в 
природни зони). Домашно приготвен алкохол е обект 
на специално лицензиране. 

Критерии 

 Имате всички необходими разрешителни и лицензи за предлагане на храна и 
алкохол 

Специфика на изискванията в различните страни 

 България: В България има редица изисквания за издаване на разрешително за 
продажба на храни и напитки. В момента се работи по промени в нормативната уредба 
за позволяване на продажбата на домашно приготвена храна/ продукти – т. нар. 
занаятчийска храна. 

 Латвия: Правилата за домашно приготвен продукт (mājražotāji) 
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas
_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj бяха одобрени.  

Домашно приготвените напитки могат да се предлагат като част от дегустация. Могат да 
се продават само при наличие на лиценз. В зависимост от произведеното количество 
има и изисквания. 

o Закон за алкохолните напитки http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009  

o Асоциация на лозарите и винопроизводителите http://www.vindaris.lv/  

 Литва: Само ако сте регистриран. 
 

 Норвегия: Всеки производител/ продавач трябва да се регистрира, не са разрешени 
продажбите на алкохол.  
 

 Испания: Няма ясни изисквания – домашно приготвената храна може да предлага в 
менюто на туристите, но не и да се продава.  
 

 Великобритания: Ако предлагате храна подлежите на санитарен контрол и трябва да се 
съобразявате с изискванията за безопасност на храните.  

 

 

 

 

 

http://www.lawsbg.com/proceduri/722-registracia-obekti-hrani.html
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj
http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uzmjiem/prtikas_uzraudzba/partikas_produktu_razosana_maj
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
http://www.vindaris.lv/
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~ Безопасността никога не проваля почивка ~ 

 


