Заявител

1. Консултации

2. Плащане на
таксата за
категоризация
определена в ЗТ
и тарифата към
него

3. Подаване на
заявлнение до
кмет

При невъзможност
заявителят отправя
обосновано искане до
председателя на
съответната комисия за
удължаване на срока

4. Преглед

Изпращане

Общинска експертна комисия
ОЕККТО

Кмет на община Бургас

Дирекция „Икономика и
стопански дейности“

Заявител

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Получаване

Внасяне на
окончателната такса
за категоризация в
предвидените в
закона случаи

Получаване

8. Временното удостоверение за
откритата процедура се изпраща
до заявителя на адреса на обекта
или на друг адрес, посочен от него,
в 7-дневен срок от издаване на
заповедта за откриване на
процедурата по категоризиране

13. Заповед за
определяне
категория или отказ.

Изпращане

16. Проверка
верността на данните
от удостоверението.

14. Подпис за
заповед
Подпис

7. Подпис на
временно
удостоверение.

5. Разглежда в 14
дена постъпилите
Заявления за
категоризация

В случай на констатирани
нередности в представените
документи, заявителят
следва да ги отстрани в 14дневен срок от
уведомяването му за тях.

6. Мотивирано предлага на кмета да открие
процедурата по категоризиране и да издаде
временно удостоверение за откритата
процедура по категоризиране

9. Взема решение за
създаване на експертни
работни групи за проверка
на място (служители на
ИСД и/или експертна
работна група

12. Протокол с
предложение до Кмет
на Община Бургаскатегоризация или
отказ.

не

Външна фирма

Експертна работна група

да

10. Извършва
проверка на място и
изготвят протокол

При констатиране на несъответствия
дават задължителни предписания
за отстраняването им, като срокът
за тяхното изпълнение не може да
надвишава 45 дни.

При констатиране на несъответствия с
изискванията за съответната категория,
за които не се допускат предписания,
експертните работни групи предлагат
определяне на категория, по-ниска от
заявената, или отказ за определяне на
категория.

Възраженията на заявителя по
констативния протокол се
отразяват при подписването му
на място след приключване на
проверката.

При необходимост комисиите по
могат да вземат решение за
извършване на повторна проверка
на място в обекта при обективна
възможност за извършването й в
рамките на срока на издаденото
временно удостоверение за открита
процедура.

11. Съставя констативен
протокол, който съдържа
предложение за определяне
или за отказ за определяне на
вид и категория на
туристическия обект.

15. Изработка на
символикаудостоверение и
табела

18. Връчване

17. Подпис на
удостоверението

Получаване

19. Приключване в
деловодната
система

20. Вписване обстоятелствата по
категоризация в националния
туристически регистър.

