УСЛУГА № ОБА 11 - 06
Категоризация на места за настаняване

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:
 „Административен център” – в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” №14,
тел. 0746/89099, 0888/838313, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg
Място на предоставяне на услугата:
 Дирекция СИППП – ет. 3, стая 311
Нормативна уредба за предоставяне на административната услуга:
 Закон за туризма – чл.111, ал.1 и чл.16, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата
за настаняване и ЗХР и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване,
спиранена действието и прекратяване на категорията.

Необходими документи – чл.129, ал.1:
1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия
отдокументи, удостоверяващи, челицето има право по силата на друг закон да извършва
стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз;
2. Декларация, че лицето не е вликвидация-за лицата,които не са търговци;
3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация,
стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно
изискванията на наредбата по чл.121,ал.5;
5. Формуляр по образец за определяне на категорията;
6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг
договор,от който е видно, че с аналице условия лицето да извършва съответната туристическа
дейност в обекта;
7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ,
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройствона
територията, съответно разрешение за ползванена повърхностен воден обект и свидетелство за
годност- за заведенията за хранене и развлечения,разположени върху понтони или върху
закотвени в близост до брега плавателни съдове;
8. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно
тарифата по чл.69,ал.3.

Такса на административната услуга :
1. за категоризиране на – хотели, мотели, вилни и туристически селища:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на – пансиони, почивни станции, семейни хотели, стаи за гости, вили,
къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
а) до 20 стаи – 250 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;
в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;
д) над 100 стаи – 5000 лв.;
е) за едно легло в стая за гости – 10 лв.;
ж) за едно легло в туристическа хижа – 10 лв.;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
 Чл.130, ал.1; ал.4, т.3 – за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от
кметове на общини – два месеца.
Срок на действие - издаденото удостоверение за определена категория на ЗХР е 5 години –
чл.133, ал.2 от ЗТ.

Приложение № 4 към чл.18, ал.1

И 1. Вх. №

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, 2.2. ЕИК
управител)

2.3. ЕГН
3.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен
търговец)

4.1. Адрес на управление (община)

4.2. (пощ. код)

4.4. (ж.к./кв.)

4.5. (булевард/площад/улица)

4.7. (блок)

4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10.
(ап.)

4.3. (населено място)

4.11. (телефон/и)

4.6. (№)

4.12. (факс/телекс)

5.1. Място за настаняване /клас „А” или клас „Б”/, подлежащо на категоризиране
5.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и)

5.3. Вид на обекта

5.4.
Категория,
кандидатства

за

която

се 5.5. Брой стаи

№ / Дата

6.1. Приложени документи

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
Такса за категоризация: Квитанция№

7. Дата и място

/

г.

8. Подпис и печат

Сума:

лв.

Приложение № 8 към чл. 18, ал. 2
ФОРМУЛЯР
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА
В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

1. Място за настаняване клас „А” (наименование):

хотел

мотел

вила

апарт. турист. комплекс

2. Място за настаняване клас „Б” (наименование):
семеен хотел

къща
гости

за

хостел

стая
гости

3. Общ брой стаи:

за

пансион

апартамент за
гости

с едно легло:

къмпинг

с две легла:

4. Общ брой легла:

почивна станция

бунгала

с три легла:

с четири легла:

5. Брой апартаменти:

6. Времетраене на работата:
целогодишно

сезонно

7.Брой на заведенията за хранене и вид:
развлечения в туристическия обект

брой:

8. Досегашна категория:
една звезда

две звезди

9. Категория, за която се кандидатства:

три звезди

четири звезди

пет звезди

една звезда

две звезди

три звезди

четири звезди

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на управление):

пет звезди
ЕИК:
ЕГН:

11. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта

ЕИК:

(наименование, седалище и адрес на управление):

ЕГН:

12. Дата, град (село)

13. Подпис и печат

Забележка: Попълват се само незащрихованите полета.

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2
СПРАВКА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В
МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Управител на обекта

Фронтофис мениджър
Специалист маркетинги
продажби/експертмаркетинг

Старши администратор

Администратор/рецепцио
нист
Ръководител
услуги

бизнес

Старша камериерка

Камериерка

Консиерж
Портиер, пиколо,
лифт-бой

език

без чужд

два
с
чужди
езика

и
квал.
преквал.
курсове

основно

средно

средно

лица

висше

Брой

Длъжност

специално

Образование

с един чужд
език

Езикова
квалификация

Общ брой

Сезонно заети (бр.)

Целогодишно заети (бр.)

