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Вх. №                           До Кмета

Дата:                            на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е  
за прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристически обект

От:
(име, презиме, фамилия и длъжност)

(правно-организационна  форма, пълно наименование и ЕИК на търговското дружество или ЕТ)

(вид, наименование, адрес и правно основание за собственост)

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 На основание чл. 27, ал.2, т. 1  от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и 
заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за 
регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, ЗАЯВЯВАМ желание за прекратяване на открита процедура за 
категоризиране на горепосочения туристически обект по заявление №

ДЕКЛАРИРАМ, че прилагам издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. 
 
 Очаквам Вашето решение.

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 22.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,         На основание чл. 27, ал.2, т. 1  от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, ЗАЯВЯВАМ желание за прекратяване на открита процедура за 
ДЕКЛАРИРАМ, че прилагам издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.         Очаквам Вашето решение.
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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