СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................... 9

ЧАСТ ПЪРВА
Субекти, обекти и контролни органи ...................................... 11
Глава първа. Субекти и обекти
на стопанската дейност в страната ........................................ 11
Глава втора. Контролни органи или кой, как проверява
и контролира бизнеса ......................................................................27

ЧАСТ ВТОРА
Специфични нормативни изисквания
към извършването на различните видове
стопански дейности......................................................................... 73
Глава първа. Същност на Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) ............. 73
Глава втора. Лицензионни режими .............................................. 77
Глава трета. Регистрационни режими ...................................... 79
Глава четвърта. Контрол при извършване
на нормативно дефиниран кръг
от стопански сделки/действия................................................. 123
Глава пета. Институтът на мълчаливото съгласие .......... 127

5

ЧАСТ ТРЕТА
Изисквания, чието неспазване води до санкции
за бизнеса .............................................................................................. 129
Глава първа. Задължение за подаване на данни
от работодателя за наетите по трудов договор лица ... 129
Глава втора. Задължения за предоставяне
на информация по Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ) – чл. 40, ал. 2 и 3 .................................................................. 141
Глава трета. Задължения по Закона за защита
на конкуренцията (ЗЗК) ............................................................... 143
Глава четвърта. Разширената сфера на действие
на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) .................... 152
Глава пета. Задължения по Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) ............................................................ 180
Глава шеста. Изисквания на Закона за защита
от дискриминация (ЗЗДи) ............................................................ 188
Глава седма. Задължения по Закона за здравословни
и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ...................................... 198
Глава осма. Задължения по Закона за храните (ЗХ) .............. 212
Глава девета. Контрол по спазване задълженията
на трудовото законодателство ............................................... 219
Глава десета. Отговорност на стопанските субекти
по отношение на пожарната безопасност ............................. 234
Глава единадесета. Отговорности по Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и Закона за водите (ЗВ) ...........250
Глава дванадесета. Задължения по Закона за
туризма (ЗТ) ..................................................................................... 291
Глава тринадесета. Отговорности на управителя
на фирмата....................................................................................... 319
6

Глава четиринадесета. Специфики на #Данък уикенд“ ....... 325
Глава петнадесета. Задължителното застраховане ............ 354
Глава шестнадесета. Специфики на документацията,
изискваща се от микро- и малките предприятия ............... 363
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
Издаване, обжалване, оспорване
и отмяна на различните видове административни
актове ................................................................................................... 369
Глава първа. Налагане, обжалване, изпълнение
и отмяна на наказания по Закона за
административните нарушения и наказания (ЗАНН) ....... 369
Глава втора. Какво представлява административният
процес. Видове административни актове ............................ 379
Глава трета. Оспорване на административни актове .... 386
Глава четвърта. Принудително изпълнение
на публични вземания и защита срещу действията
на органа по принудително изпълнение ................................... 394
Глава пета. Погасителната давност
на публичните вземания ............................................................... 415
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА НОРМАТИВНА
УРЕДБА ................................................................................................. 421
СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В КНИГАТА ...................... 443

7

