УСЛУГА № ОБА 11 - 09
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани 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.168, ал.2, ал.3; Чл.169, ал.1 и ал.2.
Необходими документи:
 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически
регистър;
 Документи, удостоверяващи настъпилите промени в обстоятелствата.
Такса на административната услуга:
 Тарифа за таксите, приета с ПМС №220/25.09.2002г. - чл.3, ал.1: стойността на таксата
е 150лева.

1. Вх. №

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител)

2.2. Представител на (фирма на търговеца/ юридическото лице, което 2.3.
има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност)
БУЛСТАТ/единен
идентификационен
код

2.5. Седалище и адрес
управление (община)

на 2.6. (пощенски код)

2.8. (ж.к./ кв.)

2.11. (блок)

2.7. (населено място)

2.9. (булевард/площад/улица)

2.12. (вход)

2.15. (телефон/и)

2.13. (етаж)

2.16. (факс)

2.10. №

2.14. (апартамент)
2.17. (електронна поща)

3. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)

4. Вид на туристическия обект:
5. № на издаденото удостоверение за категория/ регистрация:
6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно (отбележете с “Х” това, което се отнася
за Вас)
РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ

КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл.3, ал.3, т.1, 2, 3 или 10 от Закона за
туризма
КАТЕГОРИЗИРАНА СКИ-ПИСТА
КАТЕГОРИЗИРАН ПЛАЖ
ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
7. Променени данни или обстоятелства:

8. Приложени документи:
8.1
8.2
8.3.
8.4.
8.5.
8.6. Работно време на обекта /за ЗХР/:
8.7.
Такса за категоризация: Квитанция№

/

г.

лв.
9. Дата и място:

10. Подпис и печат:

Сума:

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

три звезди

четири звезди

пет звезди

три звезди

четири звезди

пет звезди

9. Категория, за която се кандидатства:
една звезда

две звезди

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

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.

