
ОБА11 - Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

№ на 

услугата

Наименование 

на услугата          
Необходими документи

Нормативно 

основание/пълно 

наименование на 

нормативния акт и чл.

срок за 

изпълнение

Вид 

формуляр
Такса - лева

1 2 3 4 5 6 7

ОБА11.1

Издаване на 

разрешение за 

таксиметров 

превоз на 

пътници

1. удостоверение за регистрация;

2. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - 

на хартиен носител;

3. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, 

включени в списъка;

4. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров 

автомобил" и "психологическа годност" на водачите;

5. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма 

задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са 

отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален 

кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално 

осигуряване.

Наредба № 34 за 

таксиметров превоз на 

пътници на министъра 

на транспорта (обн., 

ДВ, бр. 109 от 

14.12.1999 г.) - чл. 24

Определя се 

от Общински 

съвет и не 

може да бъде 

по-малък от 

12 месеца

Заявление 

по образец 

до Кмета на 

Общината   , 

прил. 3

Определя се от 

Общински съвет

http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Razreshenie_taxi 3.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Razreshenie_taxi 3.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Razreshenie_taxi 3.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Razreshenie_taxi 3.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Razreshenie_taxi 3.doc


ОБА11.2

Издаване на 

пропуски за 

влизане в 

зоните и 

улиците, 

ограничени за 

движение на 

пътни 

превозни 

средства

1. Договор за строителство (при нужда);                                                                          

2. Документи свързани с упражняване на дейността зареждане 

на търговски и други обекти и др. дейности;                                                                                          

3. Приходна квитанция за платена такса;

 - Закон за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация - чл. 

20                                          

-  Наредба за 

организацията и 

безопасността на 

движението, 

дисциплината на 

водачите на превозни 

средства и 

пешеходците в 

Община Батак чл. 10 

ал.2, ал.3, ал.4 и чл. 11

Обикновена 

услуга - 7 дни

Заявление 

по образец 

до Кмета на 

Общината   

приложение  

13

   1. Без такса за :                

- собствениците на 

автомобили  с адресна 

регистрация  в зона "Ц";                

- в случаите, когато се 

налага транспортиране 

на болни хора и хора с 

физически увреждания;                                       

2. За едномесечни 

пропуски - 5.00 лв;    3. 

За еднократни пропуски 

- 0.50 лв;

ОБА11.3

 Заверка на 

регистри за 

покупка и 

продажба на 

отпадъци от 

черни и 

цветни метали

1. Актуална съдебна регистрация на фирмата;                                                 

2.Копие от лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали, издадена от Министерство на икономиката и 

енергетиката;                                                                                                      

3. Приходна квитанция за платена такса;                   

1. Наредба за реда за 

извършване на 

търговска дейност с 

отпадъци от черни и 

цветни метали - чл. 9, 

ал. 2                            

2. Наредба за 

определянето и 

адиминистрирането на 

местните такси и цени 

на услуги на 

територията на 

община Батак - чл.54, 

ал.1,т.3

Обикновена 

услуга - 7 дни

Искане по 

образец до 

кмета на 

Община 

Батак   прил. 

14

10.00 лв.

http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/Zaiavlenie propusk-pril. 13.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/iskane zave.reg.tsvetni metali pril.14.doc


ОБА11.4

Регистрация 

на пътни 

превозни 

средства с 

животинска 

тяга 

1.Копие от лична карта

Закон за движението 

по пътищата - чл. 167, 

ал. 2, т. 4

Обикновена 

услуга - 7 дни

Заявление 

по образец 

до Кмета на 

Общината  

приложение  

4

няма

Заявление   

за 

категоризир

ане на 

заведение 

за хранене и 

развлечения 

по образец 

до Кмета на 

Общината, 

приложение 

№ 6,

 справка 

прил. № 8, 

 

Категоризация 

на заведения 

за хранене и 

развлечение

ОБА11.5 1. 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;                2. Декларация, 

че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;                             

3. Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персоналав обекта;                                                                                                              

4. Копия от документите, удостоверяващи образованието или 

професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията на чл. 121, ал. 5 от ЗТ;                                                                                                                                       

5. Формуляр,по образец за определяне на категорията;                                                                                                          

6. Копия от документите за собственост на обекта или 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;                                                             7. 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация, или друг документ удостоверяващ законността 

на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 

на територията;                                                                         8. 

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлеанието се 

подава от пълномощник;                                                                                                                               

9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за 

категоризиране, съгласно тарифата;                                                                                                                                                          

Всички копия на подадени документи трябва да бъдат заверени 

от заявителя  с "вярно с оригинала", подписани и подпечатани. 

Закон за туризма - чл. 

128, т.2 и т. 3

1. Издаване 

на Временно 

удостовенени

е за откритата 

процедура - 

14 дни;                                

2. определяне 

на категория - 

2/два/  месеца  

от датата на 

откриването 

на 

процедурата

1. До 20 места за сядане - 

110 лв.;                                            

2. От 21 до 50места за 

сядане - 250 лв.;                              

3. От 51 до 150 места за 

сядане - 500 лв.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. От 151 до 300 места 

за сядане - 940 лв.;                                                                                                

5.Над 300 места за 

сядане - 1400 лв .            

При подаване на 

заявлението се заплаща 

1/2 от таксата, а 

останалата 1/2 такса се 

заплаща при получаване 

на категорийната 

символика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.batak.bg/KAO/TTT/Z_Registracia_karuciq -pril. 4.doc
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http://batak.bg/KAO/TTT/zaiavl.zhr pril.6.doc
http://batak.bg/KAO/TTT/zaiavl.zhr pril.6.doc
http://batak.bg/KAO/TTT/zaiavl.zhr pril.6.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/spravka zhr pril. 8.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/spravka zhr pril. 8.doc


 формуляр 

прил. № 10

Заявление   

за 

категоризир

ане на 

средства за 

подслон и 

места за 

настаняване  

по образец  

до Кмета на 

Общината   

приложение 

№ 5, 

справка 

прил. № 7,

 

Категоризация 

на заведения 

за хранене и 

развлечение

ОБА11.5 1. 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;                2. Декларация, 

че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;                             

3. Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персоналав обекта;                                                                                                              

4. Копия от документите, удостоверяващи образованието или 

професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията на чл. 121, ал. 5 от ЗТ;                                                                                                                                       

5. Формуляр,по образец за определяне на категорията;                                                                                                          

6. Копия от документите за собственост на обекта или 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;                                                             7. 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация, или друг документ удостоверяващ законността 

на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 

на територията;                                                                         8. 

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлеанието се 

подава от пълномощник;                                                                                                                               

9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за 

категоризиране, съгласно тарифата;                                                                                                                                                          

Всички копия на подадени документи трябва да бъдат заверени 

от заявителя  с "вярно с оригинала", подписани и подпечатани. 

1. 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;       2. Декларация, че 

лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;                             

3. Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персоналав обекта;     4. Копия от 

документите, удостоверяващи образованието или 

професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията на чл. 121, ал. 5 от ЗТ;      5. Формуляр,по образец 

за определяне на категорията;      6. Копия от документите за 

собственост на обекта или 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;      7. 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация, или друг документ удостоверяващ законността 

на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 

на територията;     8. Изрично пълномощно в оригинал, когато 

заявлеанието се подава от пълномощник;    9. Документ за 

платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, 

съгласно тарифата;    Всички копия на подадени документи 

трябва да бъдат заверени от заявителя  с "вярно с оригинала", 

подписани и подпечатани. 

 

Категоризация 

на средства за 

подслон и 

места за 

настаняване

ОБА11.6

Закон за туризма - чл. 

128, т.2 и т. 3

1. Издаване 

на Временно 

удостовенени

е за откритата 

процедура - 

14 дни;                                

2. определяне 

на категория - 

2/два/  месеца  

от датата на 

откриването 

на 

процедурата

1. До 20 места за сядане - 

110 лв.;                                            

2. От 21 до 50места за 

сядане - 250 лв.;                              

3. От 51 до 150 места за 

сядане - 500 лв.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. От 151 до 300 места 

за сядане - 940 лв.;                                                                                                

5.Над 300 места за 

сядане - 1400 лв .            

При подаване на 

заявлението се заплаща 

1/2 от таксата, а 

останалата 1/2 такса се 

заплаща при получаване 

на категорийната 

символика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон за туризма - чл. 

128, т.1

1. Издаване 

на Временно 

удостовенени

е за откритата 

процедура - 

14 дни;                                

2. 

Оопределяне 

на категория - 

2/два/  месеца  

от датата на 

откриване на 

процедурата         

А. За категоризиране на 

средства за подслон - 

хотели, мотели, вилни и 

туристически селища:   

1. До 30 стаи - 500 лв.;  

2. От 31 до стаи - 1000 

лв.; 3. От 151 до 300 

стаи - 1870 лв.;  4. От 

301 до 500 стаи - 2750 

лв.;  5. Над  500 стаи  - 

5000  лв. Б. За 

категоризиране  на 

места за настаняване - 

пансиони, почивни 

станции, семейни 

хотели, самостоятелни 

стаи, вили, къщи, 

бунгала къмпинги и 

туристически хижи : 1. 

До 20 стаи - 250 лв.;  2. 

от 21 до 40 стаи - 500 

лв.;3. От 40 до  60 стаи - 

940 лв.; 4. От 61 до 100 

стаи - 2500 лв.; 5. Над  

100 стаи - 5000 лв.  При 

подаване на заявлението 

се заплаща 1/2 от 

таксата, а останалата 1/2 

се заплаща при 

получаване на 

категорийната 

символика.

http://www.batak.bg/KAO/TTT/formuliar_zhr-pril.10.doc
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 формулар 

прил. № 9

ОБА11.7

 Заверка на 

регистър на 

настанените 

туристи и на 

реализираните 

от тях 

нощувки

Услугата е отменена с новия Закон за туризма, в сила от 

26.03.2013 г.

Закон за туризма - чл. 

49, ал. 2 

1. 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;       2. Декларация, че 

лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;                             

3. Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персоналав обекта;     4. Копия от 

документите, удостоверяващи образованието или 

професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията на чл. 121, ал. 5 от ЗТ;      5. Формуляр,по образец 

за определяне на категорията;      6. Копия от документите за 

собственост на обекта или 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;      7. 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация, или друг документ удостоверяващ законността 

на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 

на територията;     8. Изрично пълномощно в оригинал, когато 

заявлеанието се подава от пълномощник;    9. Документ за 

платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, 

съгласно тарифата;    Всички копия на подадени документи 

трябва да бъдат заверени от заявителя  с "вярно с оригинала", 

подписани и подпечатани. 

 

Категоризация 

на средства за 

подслон и 

места за 

настаняване

ОБА11.6 Закон за туризма - чл. 

128, т.1

1. Издаване 

на Временно 

удостовенени

е за откритата 

процедура - 

14 дни;                                

2. 

Оопределяне 

на категория - 

2/два/  месеца  

от датата на 

откриване на 

процедурата         

А. За категоризиране на 

средства за подслон - 

хотели, мотели, вилни и 

туристически селища:   

1. До 30 стаи - 500 лв.;  

2. От 31 до стаи - 1000 

лв.; 3. От 151 до 300 

стаи - 1870 лв.;  4. От 

301 до 500 стаи - 2750 

лв.;  5. Над  500 стаи  - 

5000  лв. Б. За 

категоризиране  на 

места за настаняване - 

пансиони, почивни 

станции, семейни 

хотели, самостоятелни 

стаи, вили, къщи, 

бунгала къмпинги и 

туристически хижи : 1. 

До 20 стаи - 250 лв.;  2. 

от 21 до 40 стаи - 500 

лв.;3. От 40 до  60 стаи - 

940 лв.; 4. От 61 до 100 

стаи - 2500 лв.; 5. Над  

100 стаи - 5000 лв.  При 

подаване на заявлението 

се заплаща 1/2 от 

таксата, а останалата 1/2 

се заплаща при 

получаване на 

категорийната 

символика.

http://www.batak.bg/KAO/TTT/formuliar-spmn-pril.9.doc
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ОБА11.8

 

Потвърждаван

е или промяна 

категорията 

на 

туристически 

обект

1. 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;       2. Декларация, че 

лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;                             

3. Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персоналав обекта;     4. Копия от 

документите, удостоверяващи образованието или 

професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата 

квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно 

изискванията на чл. 121, ал. 5 от ЗТ;      5. Формуляр,по образец 

за определяне на категорията;      6. Копия от документите за 

собственост на обекта или 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;      7. 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в 

експлоатация, или друг документ удостоверяващ законността 

на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство 

на територията;     8. Изрично пълномощно в оригинал, когато 

заявлеанието се подава от пълномощник;    9. Документ за 

платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, 

съгласно тарифата;  10. Копие на удостоверение за 

определената категория. Удостоверението за определената 

категория сеполучава от заявителя след връщане на 

първоначално издаденото.

Закон за туризма - чл. 

133, ал. 3, във връзка с 

§5 от ПЗР

2 месеца

Декларация 

за 

потвърждав

ане или 

промяна на 

категорията 

на 

туристическ

и обект до 

Кмета на 

Общината - 

по образец, 

приложение 

2

Тарифа за таксите по 

Закона за туризма

http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc
http://www.batak.bg/KAO/TTT/deklaratcia 133 ZTpril. 2.doc


Вписване на 

промени в 

обстоятелства

та за 

категоризиран

и средства за 

подслон или 

места за 

настаняване и 

издаване на 

удостоверение

ОБА11.9

Закон за туризма - чл. 

169 и във връзка с чл. 

168, ал. 2

30 дни

Заявление 

за промяна 

в 

обстоятелст

вата, 

вписани в 

Национални

я 

туристическ

и регистър 

от 

собственика 

или лицето 

извършващо 

дейност в 

обекта,  

приложение 

1

150.00

При промяна на собственика на туристически обект, при която 

няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта 

собственика, подава   заявление за промяна в обстоятелствата, 

вписани в НТР, към което прилага следните документи:   1. 

Копие от документ за собственост на обекта;       2. Копие от 

Договора за наем или друг договор, от който да е видно, че са 

налице условия лицето да извършва съответната туристическа 

дейност в обекта;                                                                                                                         

3. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени 

в обстоятелствата,  съгласно Тарифата за таксите, които се 

събират по Закона за туризма.    4. Копие от Удостоверението 

за определената категория При промяна на лицето, извършващо 

дейност в обекта, лицето, което ще извършва дейност подава  

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР с 

приложени към него следните документи : 1. 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; 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация, 

когато лицата не са търговци; 3. Справка по образец за 

професионалната и езиковата квалификация на персонала в 

обекта; 4. Копия от документите, удостоверяващи 

образованието и професионалната квалификация, стаж в 

туризма и езиковата квалификация на управителя на 

туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по 

чл. 121, ал.5; 5. Копие от договора за наем или от друг договор, 

от който е видно, че са на лице условия лицето да извършва 

съответната туристическа дейност в обекта; 6. Копие от 

Удостоверението за определената категория;  7. Документ за 

платена такса за вписване на промяна в обстоятелства в НТР, 

съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат по Закона за 

туризма.        Оригиналното удостоверение за определената 

категория се връща при получаване на новото удостоверение.
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Вписване на 

промени в 

обстоятелства

та за 

категоризиран

и заведения за 

хранене и 

развлечения и 

издаване на 

удостоверение

ОБА11.1

0
30 дни

Заявление 

за промяна 

в 

обстоятелст

вата, 

вписани в 

Национални

я 

туристическ

и регистър, 

приложение 

1

150.00

При промяна на собственика на туристически обект, при 

която няма промяна на лицето, което извършва дейност в 

обекта, лицето, придобило собствеността:     1. Копие от 

документ за собственост на обекта;     2. Копие от Договора 

за наем или друг договор, от който да е видно, че са на лице 

условия лицето да извършва съответната туристическа 

дейност в обекта;  3. Копие от удостоверението за 

определената категория; 4.Документ за платена такса за 

вписване на настъпили промени в обстоятелствата,  

съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона 

за туризма.                                                                                                                  

При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, 

лицето, което ще извършва дейност подава  Заявление за 

промяна в обстоятелствата, вписани в НТР с приложени 

към него следните документи : 1. 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; 2. Декларация, че 

лицето не е в ликвидация, когато лицата не са търговци; 3. 

Справка по образец за професионалната и езиковата 

квалификация на персонала в обекта; 4. Копия от 

документите, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация, стаж в туризма и 

езиковата квалификация на управителя на туристическия 

обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл. 121, 

ал.5; 5. Копие от договораа наем или от друг договор, от 

който е видно, че са на лице условия лицето да извършва 

съответната туристическа дейност в обекта; 6. Копие от 

удостоверението за определената категория;  7.Документ за 

платена такса за вписване на промяна в обстоятелства в 

НТР, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат по 

Закона за туризма.     Оригинала на Удостоверението за 

определената категория се връща при получаване на 

новото Удостоверение за определена категория.

Закон за туризма - чл. 

169 и във връзка с чл. 

168, ал. 2
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ОБА11.1

1

Издаване на 

разрешение за 

специално 

ползване на 

пътя чрез 

изграждане на 

търговски 

крайпътен 

обект и пътни 

връзки към 

него

1. Документ за собственост или писмено съгласие на 

собственика на имота;2. Копие от скицата/визата/ за 

проектиране, с която се определят местоположението на обекта 

и пътната връзка към него, включително спрямо съседните 

поземлени имоти; 3.Становище на органите на МВР; 4. 

Съгласуван тхнически проект - част "Пътна" и "Организация на 

движението";5. Копие от документ за платена такса; 6. 

Удостоверение за налични задължения по чл. 87, ал. 6 от 

ДОПК;  

Наредба за специално 

ползване на пътищата - 

чл. 8, ал. 2 и 3

Обикновена 

14  дни

Заявление 

за издаване 

на 

разрешение 

за 

специално 

полване на 

пътя, 

прил.11

ОБА11.1

2

Издаване на 

разрешение за 

специално 

ползване на 

пътя чрез 

експлоатация 

на търговски 

крайпътен 

обект и  пътни 

връзки към 

него 

1. Документ за собственост или писмено съгласие на 

собственика на имота;2. Копие от скицата/визата/ за 

проектиране, с която се определят местоположението на обекта 

и пътната връзка към него, включително спрямо съседните 

поземлени имоти; 3.Становище на органите на МВР; 4. 

Съгласуван тхнически проект - част "Пътна" и "Организация на 

движението";5. Копие от документ за платена такса; 6. 

Удостоверение за налични задължения по чл. 87, ал. 6 от 

ДОПК;  

Наредба за специално 

ползване на пътищата - 

чл. 11

14 дни

Искане за 

издаване на 

разрешение 

за 

специално 

ползване на 

пътя,  прил. 

12

ОБА11.1

3

Издаване на 

удостоверение 

за категория 

на 

туристически 

обект - 

дубликат 

1. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или 

загубване на удостоверението.

Наредба за 

категоризиране на 

средствата за подслон, 

местата за 

настаняване и 

заведенията за 

хранене и развлечения 

- чл. 19, ал.1 

14 дни

Заявление за 

издаване на 

дубликат на 

удостоверени

е за 

определена 

категория на 

туристически 

обект до 

Кмета  на 

Общината - 

свободен 

текст

За изработване на 

Удостоверение   -  

100.00 лв          За 

изработване на нова 

табела от 

категорийната 

символика при 

захабяване на 

издадената -  такса - 

50.00 лв
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ОБА11.1

4

Издаване на 

разрешително 

за ползването 

на плувен 

басейн през 

летния сезон

Наредба за 

водноспасителната 

дейност и 

обезопасяване на 

водните площи, 

приета с ПМС 

№182/31.07.1996г. – 

чл.5

ОБА11.1

5

Издаване на 

разрешително 

за ползването 

на морски 

плаж през 

летния сезон

Наредба за 

водноспасителната 

дейност и 

обезопасяване на 

водните площи, 

приета с ПМС 

№182/31.07.1996г. – 

чл.5











                                                                                                             




