ИСД № 01 / 1.09.2016г.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Закон за туризма - чл. 12, т. 4, чл. 128, т.2 от Закона за туризма (ЗТ)
Чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Необходими за изпълнение на услугата документи:

8.
9.
10.

3. Проверка изрядността на
документите.
4. Разглежда в посоченият от
Наредбата срок постъпилите
Заявления за категоризация
5. В случай, че съответната
комисия констатира
непълнота/ нередовност на
представените документи, в
срок 10 работни дни от
датата на заседанието,
писмено се уведомява
заявителят и се определя 14дневен срок от получаване на
уведомлението за
отстраняването им.
6. При неотстраняване на
непълнотите/ нередовностите
със заповед се отказва
определяне на вид и
категория на обекта.Заповедта
се изпраща на заявителя.
7. Протокол и предложение
до Кмета на Община Бургас
за продължаване на
действията по категоризиране
на туристически обект.**
8. Изготвяне Заповед за

Дирекция ИСД

ЦАО, Каса

Технологични
операции
/Задачи по изпълнение
на услугата/
1.Подаване на заявление
1.1 Плащане такса за
разглеждане на документи за
категоризация на
туристически обект, съгласно
Закона за туризма и тарифата
към него
2. Входиране на документите.

Общинска администрация

Център за
административно
обслужване /ЦАО/

Изпълнители
/структурни звена в
Общината;
външни структури /

Външни
администрации
/институции/

Срок

Цена

Външна фирма

7.

Общинска експертна
комисия

5.
6.

Експертна работна група

2.
3.
4.

Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава – членка на Европейкия съюз;
Декларация, че лицето не е в ликвидация;
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта ;
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;
Формуляр по образец за определяне на категорията;
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от 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, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване
изискванията на Закона за устройство на територията;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата.
Декларация е за липса на задължения към Община Бургас

Зам.-кмет

1.

*

½ от тарифата
за таксите по
Закона за
туризма

*

*
*

14 дни
*

*

*

*

открита процедура по
категоризация.* **
9. Подпис на Заповедтта за
открита процедура по
категоризация на
туристическия обект.* **
10. Изготвяне на временно
удостоверение.* **
11. Подпис на временно
удостоверение* **
12.Временното удостоверение
за откритата процедура се
изпраща до заявителя на
адреса на обекта или на друг
адрес, посочен от него, в 7дневен срок от издаване на
заповедта за откриване на
процедурата по
категоризиране, или се
получава на място.* **
13. Проверка на място в
обекта от експертна работна
група за съответствието му с
изискванията по Наредбата, за
заявената категория .**
14.За проверката се съставя
констативен протокол, който
съдържа предложение за
определяне или за отказ за
определяне на вид и
категория на туристическия
обект.**
15.При констатиране на
несъответствия с
изискванията за съответната
категория, за които се
допускат предписания,
определени в съответното
приложение, експертните
работни групи дават
задължителни предписания за
отстраняването им, като
срокът за тяхното изпълнение
не може да надвишава 45
дни.**
16. Обясненията и/или
възраженията на заявителя по
констативния протокол се
отразяват при подписването
му на място след
приключване на проверката
.**
17. Председателят на
експертната работна група в
7-дневен срок от
извършването на проверката
на място въз основа на
констативния протокол
изготвя доклад до съответната
комисия, който съдържа
предложение за определяне
категория на туристически
обект или за отказ за
определяне.**
18. За туристически обекти
със сезонен режим на работа,
когато в срока на издаденото
временно удостоверение за
открита процедура, не е
извършена проверка на място
за съответствието с
изискванията за заявената
категория, по причина, която
не се дължи на ресторантьора,
срокът на временното
удостоверение може да бъде
еднократно удължен, по
преценка на ЕККТО.**

*

*

7 дни

*
*

*

*

*

*

*

*

*

60 дни

19. Протокол с предложение
до Кмет на Община Бургас категоризация или отказ.
20. Изготвяне на Заповед за
определяне категория или
отказ. **
21. Подпис на Заповед за
определяне категория или
отказ. **
22. Изработка на символика удостоверение и табела.
ОЕККТО, в срок от 14 дни
след издаване на Заповедта за
определяне категория на
обекта, се издава категорийна
символика, включваща
Удостоверение за категория и
табела по образец, в
зависимост от вида и
категорията на обекта.
23. Проверка верността на
данните от удостоверението.
24. Подпис на
удостоверението за категория
на обекта
25. Ламиниране на
удостоверение.
26. Внасяне на окончателната
такса за категоризация, в
предвидените със Закона за
туризма случай.
27. Връчване на
Удостоверение за категория и
табела
28. Вписване обстоятелствата
по категоризация в
националния туристически
регистър и в регистър на
изпълнителната власт.

*

*

*

*
14 дни

*
*

*

1 ден

*

1 ден
*

*

* технологичните операции не се извършват при подадено заявление за повишаване на категорията на туристически обекти
** технологичните операции не се извършват при подадено заявление за понижаване на категорията на туристически обекти

½ от тарифата
за таксите по
Закона за
туризма, в
предвидените
случаи

