АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ
„ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“
Гише №2
N

НАИМЕНОВАНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА
УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1
КАТЕГОРИЗАЦИЯ
НА
2
СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И
МЕСЕЦА
ТАКСА
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
по тарифа за таксите, които се събират по
Закона за туризма- чл.128,
Закона за туризма
т.1
http://www.tourism.government.bg/files/politics/file_200_bg.doc
/ХОТЕЛИ - 2*, МОТЕЛИ 3*, ПАНСИОН - до 2*,
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ - до
3*, ХОСТЕЛИ -3*. КЪЩИ ЗА
ГОСТИ – 3*. СТАИ ЗА
ГОСТИ -3*, АПАРТАМЕНТИ
ЗА ГОСТИ -3*.
СЕМЕЕН ХОТЕЛ - до 3*,
БУНГАЛО
до
3*,
КЪМПИНГ - до 3*/
Необходими
 Заявление по образец;
документи:
 Актуално удостоверение за вписване в търговския
 регистър
 Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или
нотариално заверен препис; (за лицата, които не са търговци)
 Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
 Формуляр за определяне на категорията – по образец;
 Копия от документите, удостоверяващи
 професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
 Копия от документите за собственост на обекта;
 Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно ,че са налице условия лицето да
извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /копие/;
 Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по чл.69, ал.3 от Закона за
туризма;
 Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
 Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;

2

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА
ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА
ХРАНЕНЕ
И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Закона за туризмачл.128, т.2 и т.3

Необходими
документи:






2
МЕСЕЦА

ТАКСА
по тарифа за таксите, които се събират по
Закона за туризма
http://www.tourism.government.bg/files/politics/file_200_bg.doc

Заявление по образец;
Актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър
Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или

нотариално заверен препис; (за лицата, които не са търговци)
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
Формуляр за определяне на категорията – по образец;
Копия от документите, удостоверяващи
професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
 Копия от документите за собственост на обекта;
 Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно ,че са налице условия лицето да
извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /копие/;
 Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по чл.69, ал.3 от Закона за
туризма;
 Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;
 Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА
КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА
ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
30 ДНИ
150 лв.
Закона за туризма- чл.169 и
във връзка с чл.168, ал.2




3

Необходими
документи:

4





Заявление за промяна в обстоятелствата по образец;
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – оригинал или заверен препис;
Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал
или нотариално заверен препис;
 Копия от акта за собственост на обекта - при промяна на собствеността;
 Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да
извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето,
извършващо дейност в обекта;
 Удостоверение за утвърдена категория /копие/;
 Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
 Документ за платена такса.
 Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА
30 ДНИ
150 лв.
КАТЕГОРИЗИРАНИ
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
Закона за туризма- чл.169 и
във връзка с чл.168, ал.2

Необходими
документи:
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Заявление за промяна в обстоятелствата по образец;
Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – оригинал или заверен препис;
Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал
или нотариално заверен препис;
Копия от акта за собственост на обекта - при промяна на собствеността;
Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да
извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето,
извършващо дейност в обекта;
Удостоверение за утвърдена категория /копие/;
Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
Документ за платена такса.
Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;

ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
КАТЕГОРИЯ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТДУБЛИКАТ
Наредба за категоризиране
на средствата за подслон,

30 ДНИ

100 ЛВ

местата за настаняване и
заведенията за хранене и
развлечения- чл.19, ал.1
Необходими
 Заявление за изработване на дубликат на удостоверение за утвърдена категория;
документи:
 Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината /искането се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;
 Документ за платена такса. Декларация за обстоятелствата: при унищожаване или загубване на
първоначално издаденото;

6

ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ
ПРОМЯНА
КАТЕГОРИЯТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
Закона за туризмачл.133, ал.3, във
връзка с §5от ПЗР

Необходими
документи:

















7

8








30 ДНИ
ТАКСА
50 ЛВ.

Искане за изработване на нова табела по удостоверение за утвърдена категория
Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;
Документ за платена такса
Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
УТВЪРДЕНА КАТЕГОРИЯ
Закона за туризма- чл.137

Необходими
документи:

ТАКСА
по тарифа за таксите, които се събират по
Закона за туризма
http://www.tourism.government.bg/files/politics/file_200_bg.doc

Заявление по образец;
Декларация за потвърждаване или промяна на категорията
Актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър
Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или
нотариално заверен препис; (за лицата, които не са търговци)
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
Формуляр за определяне на категорията – по образец;
Копия от документите, удостоверяващи
професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
Копия от документите за собственост на обекта;
Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно ,че са налице условия лицето да
извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /копие/;
Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по чл.69, ал.3 от Закона за
туризма;
Заявлението се подава в Фронт-офис на гише 2-„Туризъм, транспорт и земеделие” /;
Искане за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината;

ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА
ТАБЕЛА ПО УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА УТВЪРДЕНА КАТЕГОРИЯ
ПОРАДИ ЗАХАБЯВАНЕ

Необходими
документи:

2
МЕСЕЦА

7 ДНИ

Заявление за прекратяване на утвърдена категория

9

ПРИЕМАНЕ НА СПРАВКАДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА
РЕАЛИЗИРАНИТЕ
НОЩУВКИ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Закона за туризма- чл.116
,ал.5 във връзка чл. 116,
ал.3

Необходими
документи:



ОТ 1 ДО 15 ТО
ЧИСЛО НА
МЕСЕЦА

Заявление за потребителско име и парола
Забележка: Подава се еднократно при липса на потребителско име и парола

