
2008 - Промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 

(НТР) 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“, Старши специалист 

„ТСДТ“ 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за туризма – чл. 168, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически 

регистър /по образец/; 

 Документ удостоверяващ промяната; 

 Удостоверение за категоризация на туристическия обект /копие/; 

 Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник; 

 Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифата за 

таксите , които се събират по Закона за туризма. 

 

Такса на административната услуга: 

 За категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов 

актуализиран документ (удостоверение) – 50 лв.; 

 За категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на 

нов актуализиран документ (удостоверение) – 30 лв. 

 За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато 

промяната води до издаване на нов актуализиран документ (удостоверение) – 50 лв.; 

 За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато 

промяната не води до издаване на нов актуализиран документ (удостоверение) – 20 

лв. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg


 7 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 До нова промяна в обстоятелствата.  



Приложение към чл. 4, ал. 3 
 
 

1. Вх. № ...... 

ДО 

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА/ КМЕТА НА ОБЩИНА .... 

З А Я В Л Е Н И Е 

за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър 

2.1. От (име, презиме, фамилия - собственик, представител) 

  

2.2. Упълномощено лице на (търговеца/юридическото лице, което има 
право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност) 

  

2.3. БУЛСТАТ/единен 
идентификационен код 

  

2.5. Седалище и адрес на 
управление (община) 

  

2.6. (пощенски код) 2.7. (населено място) 

  

2.8. (ж.к./кв.) 

  

2.9. (булевард/площад/улица) 2.10. № 

2.11. (блок) 

  

2.12. (вход) 2.13. (етаж) 2.14. (апартамент) 

2.15. (телефон/и) 2.16. (факс) 2.17. (електронна поща) 

  

3. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон) 

  

4. Вид на туристическия обект: 

  

5. № на издаденото удостоверение/сертификат/идентификационна карта: 

  

6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно  

КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма   

7. Променени данни или обстоятелства: 

  

8. Приложени документи: 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 



 

  

9. Дата и място: 

  

10. Подпис и печат: 

 


