ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КУБРАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър
/ново лице, осъществяващо дейност/нов собственик/
/ненужното се зачертава/

на категоризиран туристически обект-място за настаняване, по чл. 3, ал. 2, т. 1 и т.2 от Закона за туризма

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2089)
1.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор,
управител)

1.2. ЕИК
1.3. ЕГН

2.1. Представител на (фирма на търговско дружество, едноличен търговец)
3.1.Адрес
на
(община)
3.4. (ж.к./кв.)

управление 3.2. (пощ. код)
3.5. (булевард/площад/улица)

3.7. (блок) 3.8.(вход) 3.9.(етаж) 3.10.(ап.) 3.11. (телефон/и)

3.3. (населено място)
3.6. (№)
3.12. (факс, електронна поща)

4.1. Място за настаняване (клас „А“ или „Б“), подлежащо на категоризиране
Заведение за хранене и развлечение
4.2. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард/площад/улица, №, телефон/и, електронна поща,
интернет страница)
4.3. Вид на обекта

4.4. Категория, за която се кандидатства

4.5. Брой стаи / легла
Места за сядане

№/Дата
5. Приложени документи:
5.1.Справка по образец за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта;
5.2.Формуляр по образец за определяне на категорията;
5.3. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи,
удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
5.4. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето или копия на документи, удостоверяващи,
че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по
законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
5.5.Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация/за лицата, които са търговци/
и декларация, че лицето не е в ликвидация / за лицата, които не са търговци/;
5.6.Заверено копие от предходното удостоверение за определена категория на обекта;
5.7.Копие от документа за собственост на обекта;
5.8. Копия от документи, 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 от
ЗТ;
5.9.Копие от договора за наем или друг от друг договор от който е видно, че са налице условия лицето да извършва
съответната туристическа дейност в обекта;
5.10.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността
на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
5.11.Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
5.12. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.
6. Дата и място

7. Подпис и печат

Следва да се спазва чл.61Н от ЗМДТ за подаване на патентна данъчна декларация, преди започване на
дейността, чл. 50 от ЗДДФЛ за едноличните търговци и физическите лица, и чл. 92 от ЗКПО за юридическите, за
подаване на годишна данъчна декларация.

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от ЦАО
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:.....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….…,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 като вътрешна куриерска пратка;
 като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронен адрес………………………………………………………………..

Дата: ............................
ден, месец, година

Заявител: ..........................
(подпис)

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 2

СПРАВКА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Управител на
обекта
Фронтофис
Мениджър
Специалист
маркетинг и
продажби/експерт
-маркетинг
Старши
администратор
Администратор/ре
цепционист
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

без чужд
език

с един чужд
език

с два чужди
езика

квал. и квал. и
преквал.
курсове и/или
стаж за
управителя

Езикова квалификация

основно

средно

Брой
лица

средно
специално

Длъжност

висше

Образование

Приложение № 7
към чл. 18, ал. 2

СПРАВКА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

мин. познания
по един
чужд език

без
чужд език

с един
чужд език

с два
чужди езика

квал. и преквал.
курсове

Езикова квалификация

основно

средно

Брой
лица

средно
специално

Длъжност

висше

Образование

Управител на
заведение
Заместник –
управител
Главен готвач
Заместник главен
готвач
Готвач
Сервитьор
Барман
Бюфетчик
Портиер
Общ брой:

Сезонно заети (бр.):

Целогодишно заети (бр.):

Дата и място
Име, фамилия, длъжност
Подпис и печат
Забележки:

1. Изискванията за професионална и езикова квалификация са минимални и са за основни длъжности в
заведенията за хранене и развлечения. За останалите длъжности се изисква необходимата квалификация и
правоспособност в съответствие с конкретните условия на работа.
2. Посочените изисквания за висше образование включват образователно-квалификационните степени:
"магистър", "бакалавър" или "специалист" (колеж) в областта на туризма, търговията и общественото хранене.
Изискването за средно професионално образование включва средно образование и професионална квалификация,
придобити в специализираните техникуми, гимназии, професионални училища и др. В случай че висшето или средното
професионално образование не е специализирано в областта на туризма, търговията и общественото хранене, се изисква
документ за придобита допълнителна квалификация относно съответната длъжност или 5 години стаж на
съответната длъжност. За длъжностите, за които изискването е средно или основно образование (без длъжността
портиер), е необходим документ за придобита професионална квалификация или 5 години трудов стаж на съответната
длъжност. Документът за придобита професионална квалификация, издаден след 1 януари 2003 г.,
следва да бъде от професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж, център за професионално
обучение и др.
3. Документ, удостоверяващ владеенето на езика е диплома, свидетелство, сертификат или друг
удостоверителен документ за успешно положен изпит по чужд език във висше училище, профилирана гимназия,
профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс.

ДЕКЛАРАЦИЯ
За регистрация по Закона за търговския регистър
по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ЗТ
Долуподписаният/ата ____________________________________________________________________
/имена /

ЕГН/ЛНЧ/Сл. №__________________________, прит. л.к. /национ. паспорт/ серия №______________
изд. на _______________________г. от МВР___________________________________ в качеството си
на ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
/посочва се длъжността и качеството на лицето, което има право да представлява и управлява/

на ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваното от мен юридическо лице е регистрирано по Закона за търговския регистър и
неговият единен идентификационен код /ЕИК/ е:
_______________________________________________________________________________________
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: _________________

Декларатор: ______________________
/подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма, че лицето не е в ликвидация за лица, които не са търговци

Долуподписаният/ата ___________________________________________________________________
/имена /

с ЕГН __________________________ на длъжност ___________________________________________
в _____________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ,
Че не съм/не сме в ликвидация!
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: _________________

Декларатор: ______________________
/подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
от

_______________________________________________________________________________________
Управител /собственик на фирма/обект: ____________________________________________________
с ЕГН /ЕИК: _________________________
и адрес /на управление/: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Стопанисващ туристически обект: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ
че предходното удостоверение за утвърдена категория на стопанисваният от мен туристически обект
е ИЗГУБЕНО/ПОВРЕДЕНО/УНИЩОЖЕНО/ДРУГО:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Дата: _________________

Декларатор: ______________________
/подпис и печат/

