
 Стр 1 от 1URI 2089

Вх. №                         До Кмета

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

З А Я В Л Е Н И Е  
за потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 

 на основание чл. 133, ал. 3 от Закон за туризма 
2.1.От (име, презиме, фамилия-управител на фирмата, осъществяваща търговска 
дейност в обекта); 2.2. ЕГН  

3.1.Представител на (наименование и правна форма, на фирмата, вписани в 
търговския регистър); 3.2. ЕИК:

4.1.Адрес на управление (Община); 2.2. Пощ.код; 4.3.Населено място;

4.4.(жк, кв.); 4.5. (булевард, площад, улица); 4.6. (№);

4.7.(блок); 4.8.(вход); 4.9. (етаж); 4.10. (ап); 4.11. (телефон);(факс) 4.12.(е-адрес);

5.1.Заведение за хранене и развлечения / или места за настаняване (вид и наименование);

5.2.Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад ,улица, №, телефони);

6.1. Удостоверение за категоризиране №                     

7.1. Потвърждавам определената категория ;
7.2.Желая да получа категория, различна от определената, като промяната се изразява в: 

8. Прилагам следните документи: 
8.1. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър /за юридически лица  - по служебен път/; 
8.2. Копия на документите за собственост на обекта - за физически или юридически лица, които извършват дейност в 
собствен обект - (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.) 
8.3. Копие от договор за наем - за физически или юридически лица, които са наематели - (по служебен път при 
вписан Договор в Агенция по вписванията след 2000 г.) 
8.4. Справка за наличие или липса на местни данъци и такси от Отдел „Местни приходи” - (по служебен път). 
Новото удостоверение се получава след връщане на предходно издаденото.

7. Дата 8. Подпис

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 30.01.2023 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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 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:
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