Вх.№ …………………
Дата. …………20..….г.
Услуга № 2089

Срок за изпълнение:
1 месеца

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПОТВЪРЖДАВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА СРЕДСТВА ЗА
ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ СЪГЛАСНО
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА – ЧЛ. 133, АЛ. 3 ВЪВ ВРЪЗКА С § 5 ОТ
ПЗР

Изпълнител:
Отдел „Здравеопазване социални дейности спорт и
младежка политика”

Пансиони, почивни станции,
семейни хотели, самостоятелни
стаи, вили къщи, бунгала,
къмпинги и туристически хижи

Хотели, мотели, вилни и
туристически селища

Стаи за гости, апр. за гости,
къщи за гости, бунгала и
къмпинги

до 20 стаи – 180 лв.
от 21 - 40 стаи – 360 лв.
от 41 - 60 стаи – 850 лв.
от 61- 100 стаи – 1800 лв.
над 100 стаи – 3600 лв.

до 30 стаи – 450 лв.
от 31 - 150 стаи – 1000 лв.
от 150 - 300 стаи – 1700 лв.
от 301 - 500 стаи – 2500 лв.
над 100 стаи – 4500 лв.

За 1 легло – 9 лв. на легло
За парко място в къмпинг –
9 лв. за брой
За място за палатка в къмпинг
– 9 лв. за брой

За туристически хижи,
туристически учебни
центрове и туристически
спални
9лв. на легло

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………………………………………… ЕГН ………………………….
/име, презиме, фамилия - наемател/собственик/
Представител на: ...………………………………………………ЕИК ………………………….
Адрес на управление: гр./с./.………………………….. ул. …. …………………..
……………………№ ……вх. ….., ет. …, ап. …….
ЕГН/ЕИК…………………….Телефон………………………………
Моля, да се потвърди категорията на туристически обект:

………………………………………………………………………………….
/вид /кафе, бар, ресторант, …../ и наименование/
Адрес на туристическия обект: гр./с./………………......................намиращ се
на ул. …..................................... ……………………. №...........................................................................
Категория, за която се кандидатства: …………………………
/една, две, три звезди/
Общ брой места за сядане: …………………..
Прилагам следните документи:

1. Заявление по образец;
2. Копие от наличното удостоверение за категоризация на туристическия обект.
3. Документ за платена такса за категоризация съгласно тарифа по чл. чл. 69, ал. 3 от
Закона за туризма.
Подпис: …………………….
Приел заявлението: …………….

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ :
В
Или

„Център за информация и услуги на гражданите” , тел. 0675 / 396 122
Общинска администрация, пл.”Свобода” №1, 5400 гр.Севлиево .
на e-mail: delovodstvo@sevlievo.bg
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