ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА УСЛУГА (Т - 03)
Наименование на услугата (СУНАУ – ОБА – 11.5) Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Нормативно основание:
Необходими документи за изпълнение
на услугата:

Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средства за подслон, местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечение
1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи,
удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително
по законодателствата на друга държава членка на ЕС
2. Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация – за лица, които не са търговци
3. Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта
4. Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и
езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121,
ал.5
5. Формуляр по образец за определяне категорията
6. Копия от документи за собственост на обекта или копие от договор за наем или друг договор, от който е
видно, че са налице 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 Закон за устройство на територията съответно
разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведения за хранене и
развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове
8. Изрично пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране

Срок за извършване на услугата:

76 дни

Такса за изготвяне на услугата:

За категоризиране на средства за подслон - хотели,
мотели, вилни и туристически селища:
до 30 стои – 500 лв.
от 31 до 150 стаи – 1000 лв.
от 151 до 300 стаи – 1870 лв.
от 301 до 500 стаи – 2750 лв.
над 500 стаи – 5000 лв.
За категоризиране на места за настаняване –
пансиони, почивни станции, семейни хотели,
самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги

и туристически хижи:
до 20 легла – 250 лв.
от 21 до 40 стаи – 500 лв.
от 40 до 60 стаи – 940 лв.
от 61 до 100 стаи – 2500 лв.
над 100 стаи – 5000 лв.
за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.
за едно легло в туристическа хижа – 10 лв.

1. Завеждане на заявлението и заплащане на такса

Х

11. Предаване срещу подпис

Фирма „Арка”
ООД гр. София

веднага

Х

2. Проверка на документите от Главен експерт
3. Съгласуване с главен юрисконсулт
4. Разглеждане на заявлението от членовете на ОЕКК и
подписване на протокол
5. Изготвяне и подписване на заповед на Кмета за откриване
на процедура по категоризиране
6. Изготвяне на временно удостоверение за открита
процедура, валидно за срок от два месеца
7. Проверка на място от ОЕКК и изготвяне на протокол
8. Изготвяне заповед на Кмета за определяне на категория на
туристически обект
9. Изпращане във фирма „Арка”ООД за изработване на
категор. символика
10. Подписване на готовите удостоверения от Кмет

Главен експерт
„Търговия”

Срок за
изпълнение
– в дни
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Всичко 76 дни
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