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Забележка : Всички копия на документи се заверяват от търговеца с „вярно с оригинала”,  подпис и печат. 

С подписването на това заявление давам съгласие Общинска администрация Правец да обработва личните ми данни съгласно ЗЗЛД във 

връзка с категоризацията на обекта. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

За категоризиране на място за настаняване 

/по чл.129, ал.1 от ЗТ/ 

2.1.От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2.ЕИК

3.1.Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен търговец) 2.3. ЕГН 

4.1.Адрес на управление (община) 4.2.(пощенски код) 4.3.(населено място) 

4.4.(ж.к./кв.) 4.5.(булевард/площад/улица) 4.6.(№) 

4.7.(блок) 4.8.(вход) 4.9.(етаж) 4.10.(апартамент) 4.11.(телефон/и) 4.12.(факс) 

5.1.Място за настаняване (клас „А” или „Б”), подлежащо на категоризиране

5.2.Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица №, телефон, електронна поща, интернет 
страница) 

5.3.Вид на обекта 5.4.Категория , за която се кандидатства 5.5.Брой стаи

6.1.Приложени документи : №/Дата 

6.2. Декларация за регистрация в търговския регистър или копия на документи, 
удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, 
включително по законодателството на друга държава - членка на ЕС 
6.3. Справка по образец  за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта 
6.4. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната 
квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, 
съгласно изискванията на наредбата по Чл.121, ал.5 
6.5. Формуляр по образец за определяне на категорията 
6.6. Копия на документите за собственост на обекта 
6.7. 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 
6.8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, 
удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на 
територията 
6.9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник 
6.10. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно 
тарифата по Чл.69, ал.3 
7.Дата и място Подпис и печат 

До Кмета на Община Правец 
Код №2047/Вх.№....................../…….. 20........г.

Квитанция № …………………….…….......….. 
или платежно №……………………….......…... 
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК
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Д Е К ЛА Р А Ц И Я 

 
за регистрация в търговския регистър, на основание чл. 129, ал. 1, т. 1 от Закон за 

туризма 
 
 

Долуподписаният: 
______________________________________________________________; 

/име, презиме, фамилия/ 

 

 

в качеството ми на управляващ /представляващ/,  
 

Декларирам че: 

 
___________________________________________________________________________; 

 точно наименование и правна форма, вписани в търговския регистър/ 
 

седалище: 
_____________________________________________________________________; 

/град, село/ 

 

адрес на управление: 
____________________________________________________________; 

/квартал, улица №  ,вх., ет., ап. / 

 
ЕИК ________________________, е регистрирана в търговския регистър. 

 

 

Настоящата декларация да послужи при кандидатстване за категоризиране или 

при промяна на обстоятелствата, вписани в търговския регистър на  

обект: 

________________________________________________________________________ 

с адрес: 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни данни. 
 
ДАТА:____________                                          
 

 

 

С уважение: 1. …………………; 
(подпис) 
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Приложение № 8 към чл. 18, ал. 2 

Ф О Р М У Л Я Р 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА 

МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

1. Място за настаняване клас „А” (наименование) :

хотел мотел вила Апартаментен туристически 

комплекс 

вилно 

селище 

туристическо селище 

2. Място за настаняване клас „Б” (наименование) :

семеен хотел хостел пансион почивна станция 

къща за 

гости 

стая за 

гости 

апартамент 

за гости 

бунгала къмпинг 

3. Общ брой стаи : с едно легло с две легла с три легла с четири легла 

4. Общ брой легла : 5.Брой апартаменти :

6. Времетраене на работата :

целогодишно сезонно 

7. Брой на заведенията за хранене и развлечение в туристическия обект : Брой : 

Вид : 

8. Досегашна категория :

една звезда две звезди три звезди четири звезди пет звезди 

9. Категория за която се кандидатства :

една звезда две звезди три звезди четири звезди пет звезди 

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на управление)

:

ЕИК или ЕГН 

11. Физическо или юридическо лице, извършващо дейност в обекта
(наименование, седалище и адрес на управление) :

ЕИК или ЕГН 

Дата, населено място : Подпис и печат : 



4 
 

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2 

 
 

СПРАВКА 

 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВАТА  КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В 

МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
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Управител на обекта          
Фронтофис Мениджър          
Специалист маркетинг и 

продажби/експерт маркетинг 
         

Старши администратор          
Администратор/рецепционист          
Ръководител бизнес услуги          
Старша камериерка          
Камериерка          
Консиерж          
Портиер/пиколо/лифтбой          

Общ брой : 

 

Сезонно заети (бр.) Целогодишно заети (бр.) 

 

Дата и място 

 
 

 

 

Име, фамилия, длъжност 

Подпис и печат 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА 
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ 
ДА ПОЛУЧИТЕ: 

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно
обслужване.

□Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като
декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при
получаването му /за вътрешни пощенски пратки/ и сте съгласни документите
да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен: 
o Като препоръчана пощенска пратка.
o Като куриерска пратка.

►На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска
администрация – Правец
► По банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500 
BIC: UBBSBGSF 
Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ 

Код за вида плащане: 448007 

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите
в община Правец да обработва  личните ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Подпис: 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 

mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72 

Физически лица:     
Такса за адм.услуга съгласно чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма 

и чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по 
Закона за туризма - ТУК

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

mailto:delovodstvo@pravets.bg
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf
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