
Списък на извършваните административни услуги 

„ Туризъм, търговия транспорт”  в  Общинска администрация – Батак 

Наименование на услугата/ 

Технологични карти 

Необходими документи/ 

Формуляри 

Отдел, извършващ 

услугата 
Контакти за информация 

 

ОБА11. Административни услуги „ Туризъм, търговия транспорт”   

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. 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

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; 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

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 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



4. Регистрация на пътни 

превозни средства с 

животинска тяга  
1.Копие от лична карта Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

5. Категоризация на 

заведения за хранене и 

развлечение 

 

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.  

Специалисти 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



6. Категоризация на 

средства за подслон и 

места за настаняване 

 

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.  

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

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. 

  

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



8.Потвърждаване 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. 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

9. Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани средства 

за подслон или места за 

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: 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



настаняване и издаване 

на удостоверение 

 

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. 



10. Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани 

заведения за хранене и 

развлечения и издаване 

на удостоверение 

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 

Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



заплащат по Закона за туризма.  

Оригинала на Удостоверението за определената категория се 

връща при получаване на новото Удостоверение за определена 

категория. 

11. 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;   

Специалисти 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

12. 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;   

Специалисти  

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

13. Издаване на 

удостоверение за 

категория на 

туристически обект - 

дубликат  

1. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или 

загубване на удостоверението. Специалист..... 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 



14. Издаване на 

разрешително за 

ползването на плувен 

басейн през летния сезон 
 Специалисти. 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

15. Издаване на 

разрешително за 

ползването на морски 

плаж през летния сезон 
 Специалист 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

ет.1, стая №4 

 

 


