ИСД № 09/ 1.09.2016г.
ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Закон за туризма - чл. 12, т. 4, чл. 133 ал. 3 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

чл.133 ал.3 от ЗТ

Външна фирма

Експертна работна група

Зам.-кмет

Дирекция ИСД

Общинска експертна
комисия

1.Подаване на декларация по

ЦАО, Каса

Технологични
операции
/Задачи по изпълнение
на услугата/

Център за
административно
обслужване /ЦАО/

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Декларация по чл.133 ал.3 от ЗТ , за потвърждаване на категорията на обекта или заявяване на категория, различна от определената му до
момента;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата.
4. Декларация за липса на задължения към Община Бургас
Изпълнители
/структурни звена в
Общинска администрация
Външни
Срок
Цена
Общината;
администрации
Външни структури/
/институции/

*

1.1 Плащане такса за
категоризация определена в
ЗТ и тарифата към него.

½ от тарифата
за таксите по
Закона за
туризма

*

2. Входиране на документите
– на гише или по ел. поща

90дни

преди
изтичане на
валидността
на
категоризаци
ята на тур.
обект

*

3. Проверка изрядността на
документите.
4.Експертна работна група
извършва проверка на място в
туристическия обект, за
съответствие на обекта с
изискванията за заявената
категория.
5.ЕККТО съставя констативен
протокол, който съдържа
предложение за
потвърждаване/определяне на
категория различна от
досегашната, или за отказ за
определяне на вид и
категория на туристическия
обект.
6. Председателят на
експертната работна група в
7-дневен срок от
извършването на проверката
на място на туристически
обект , въз основа на
констативния протокол,
изготвя доклад до съответната
ОЕККТО, който съдържа
предложение за
потвърждаване или
определяне категория,
различна от определената му
до момента, или отказ.
7. За определената категория
се изработва ново
удостоверение за
категоризация;
При промяна категорията на

*

*

*

*

*

туристическия обект се
изработва и табела.
8. Внасяне на окончателната
такса за категоризация в
предвидените в закона
случаи.
9. В случай на промяна на
категорията на обекта новата
табела по чл. 132, ал. 1 се
получава след връщане на
предходно издадената,
съгласно чл.133 ал.8 от ЗТ
10. Връчване на
удостоверение за категория /
удостоверение и табела на
туристическия обект.
11. Вписване обстоятелствата
по категоризация в
националния туристически
регистър и в регистър на
изпълнителната власт. такса
за категоризация.

½ от тарифата
за таксите по
Закона за
туризма

*

*

*

*

