
 
 

 За вписване на промени в обстоятелствата в 

Национален туристически регистър  се подава 
заявление по образец за отразяване на настъпилите 

промени - 50 лв.; 
 За изработване на дубликат - 50 лв.; 
 За изработване на нова табела при захабяване - 30лв.; 
 За промяна на категорията в по-висока от определената 

– пълен размер такса; 
 За промяна на категорията в по-ниска от определената     

    – 80 лв. 
 
ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ НА КАСИТЕ В 

„ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ИЛИ 
ПО БАНКОВ ПЪТ: 
 
IBAN: BG55UNCR76308400000400   BIC: UNCRBGSF 
Код на плащане: 448007  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

 
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, 

КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА 

КАПАЦИТЕТ НА 
ОБЕКТА 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

КАТЕГОРИЯ И ТАБЕЛА 
и ВПИСВАНЕ В НТР 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - КЛАС  „А“ 
хотели 1*и 2* и мотели 1*, 2*, 3* 

 СТАИ до 30   400 лв. 

  31 – 150 1000 лв. 

151 – 300 1800 лв. 

301 – 500 2500 лв. 

    над  500 4500 лв. 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - КЛАС „Б“ 

сем. хотели, хостели, пансиони и почивни станции 

 СТАИ  до 20 200 лв. 

 21 –  40 350 лв. 

 41 –  60 740 лв. 

   61 – 100 1200 лв. 

      над  100 3500 лв. 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - КЛАС „Б“ 

къщи за гости,  бунгала и къмпинги 

За едно легло в къща за гости 20 лв. 

За едно легло в бунгало 16 лв. 

За паркомясто за автомобил /каравана 
/кемпер/ палатка в къмпинг 

10 лв. 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ - КЛАС „В“ 
Регистрация на стая за гости и апартамент за гости 

ЗА ЕДНО ЛЕГЛО 20 лв.  

50% от  таксата се заплаща при подаване на 
документите за категоризиране, останалата част 

от нея след  вписване в 

Национален туристически регистър. 
 

 

 
 

 
ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

ОТДЕЛ „ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА” 

8230 Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет. 5, ст.59 
тел. 0554 293 46, тел./факс: 0554 293 47 

е-mail: tt_ness@abv.bg 

www.nessebar.bg 
 

 
 
 
 
ОФИЦИАЛНИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ САЙТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

      

        www.visitnessebar.bg 
ДОБАВЕТЕ ВАШИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ 

                 ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
 
 

      Visit Nessebar Tourist Info 
 
 
 

Общински Туристически информационен център 1 
гр. Несебър, ул. "Месамбрия" №10А  
тел. 0554/ 4 26 11 
 
Общински Туристически информационен център 2 
гр. Несебър, площад "Жулиета Шишманова", ЦКО "Артиум"  
тел. 0554/ 2 92 22 
 
е-mail: visitnessebar@abv.bg, visitnessebar.bg@abv.bg 

 

 

 

 
 

ЦЕНТЪР ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО  
И ИНФОРМАЦИОННО  

ОБСЛУЖВАНЕ  №2 
 

ГИШЕ 4  
 

ОТДЕЛ 
„ТУРИЗЪМ  И   

ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА” 
 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ и 
РЕГИСТРИРАНЕ НА   

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ  
 
 
 

 



 
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

от кмета на Общината, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗТ и чл.13, 
ал.3 от Наредбата за изискванията към МН и ЗХР: 

клас „А“ –  хотели, мотели; 
клас „Б“ –  семейни хотели, хостели, пансиони, почивни  
                   станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги. 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
 Заявление-декларация по образец с данни за: 

 Лицето, извършващо дейност в обекта – наименование, 
адрес, телефон, адрес на електронна поща, ЕИК и/или 
основанието, на което лицето има право по силата на друг 
закон да извършва стопанска дейност; 
 Професионална и езикова квалификация на персонала; 

 Собствеността и документа за ползване на обекта в 
зависимост от вида му (документите се представят за 
справка при подаване на заявлението); 
 Прилага се копие от документа за 
стопанисване/ползване на обекта, когато обектът не е 
собствен на заявителя. (договор за наем или от друг 
договор, от който е видно, че са налице условия лицето да 
извършва съответната туристическа дейност в обекта); 
 Изрично  пълномощно в оригинал, когато заявлението 
се подава от пълномощник; 
 Документ за платена такса за категоризиране, съгласно 

тарифата по чл.69, ал.3 от Закона за туризма; 
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО: ДО 3 МЕСЕЦА 
от издаването на временното удостоверение за открита процедура 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА: ПЕТ ГОДИНИ  

 
КАТЕГОРИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ: 

 

 след проверка и оглед на място в туристическия обект от 
общинската експертна група по категоризиране; 
 на  база съответствие с минималните задължителни 
изисквания за заявената категория по изграждане, 

обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, 
професионална и езикова квалификация на персонала, 
съгласно Наредбата за изискванията към МН и ЗХР. 
 

РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
от кметът на общината съгласно чл. 128, ал.2 от ЗТ и чл.31 

и чл. 32 от Наредбата за изискванията към МН и ЗХР 
клас „В“ –  стая за гости и апартамент за гости 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
 Заявление-декларация по образец с данни за: 
 Лицето, извършващо дейност в обекта, адрес, телефон, 

адрес на електронна поща; 
 Собствеността и документа за ползване на обекта в 
зависимост от вида му (документите се представят за 
справка при подаване на заявлението): 
 Прилага се копие от документа за 
стопанисване/ползване на обекта, когато обектът не е 
собствен на заявителя. (договор за наем или от друг  

 

договор, от който е видно, че са налице условия лицето да 
извършва съответната туристическа дейност в обекта); 
 Изрично  пълномощно в оригинал, когато заявлението се 
подава от пълномощник; 
 Документ за платена такса за регистриране, съгласно 
тарифата по чл.69, ал.3 от Закона за туризма. 
 
Чл. 113 (2) от ЗТ: „Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за 
гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е 
търговец по смисъла на Търговския закон, включително, когато те 

са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.  
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО: 7 работни дни 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ: БЕЗРОЧНО  

 

ВИДОВЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
 

Хотел"  е сграда или функционално свързани сгради с минимум 15 
стаи за настаняване, в която се предлагат основни и допълнителни 
туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За 
хотели, изградени преди1 юни 2003 г., и за хотели в населени 
места или в части от тях с историческо, археологическо, 
етнографско или архитектурно значение се допуска броят на 
стаите да е по-малък с 20 на сто.  
Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и 
развлечения. Видовете хотели са посочени в чл. 123, ал. 4 от ЗТ и 
чл. 4 от Наредбата за изискванията към МН и ЗХР. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди 
В Общината се категоризират : хотел 1* и 2* + прилежащи ЗХР 
(с допустима разлика от 1*) 
В Министерство на туризма се категоризират : хотел 3*, 4* и 

5* + прилежащи ЗХР 

 
"Мотел" е вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на 
автотуристи, разположен извън населено място, до активен 
транспортен възел или автомагистрала. Мотелът разполага поне с 
едно заведение за хранене и развлечения. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 звезди 
В Общината се категоризират : мотел 1, 2 и 3 звезди + 

прилежащи ЗХР (с допустима разлика от 1*) 

 
"Семеен хотел" е сграда в архитектурен стил, съответстващ на 
облика на селището и/или обвързан с историята му, с капацитет от 
5 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва 
хотелиерска дейност. Обектът се стопанисва от домакини или от 
нает персонал, които предоставят персонално обслужване на 
гостите. Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и 
развлечения. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3  звезди 
В Общината се категоризират : хотел 1, 2 и 3 звезди + 

прилежащи ЗХР (с допустима разлика от 1*) 

 
"Хостел" е сграда за нискобюджетно настаняване, която е 
функционално обособена като общежитие със самостоятелни стаи 
и/или общи спални помещения -  мъжки, женски и/или смесени.  
 
 

 

 
Споделено се ползват санитарен възел, всекидневна, обзаведена 
кухня с трапезария. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3  звезди 
В Общината се категоризират : хостел 1, 2 и 3 звезди 
 
"Пансион" е сграда, в която настаняването обикновено е за по-
продължителен период от време, обзаведена с най-необходимите 
мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и 
самостоятелно обслужване. 
КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди 

В Общината се категоризират : пансион 1 и 2 звезди 

 
"Почивна станция"  е самостоятелно място за настаняване с 
преобладаващи социални функции и с инфраструктура, 
предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и други услуги. 
Почивната станция има поне едно заведение за хранене и 
развлечения. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3  звезди 
В Общината се категоризират : почивна станция 1, 2 и 3 
звезди + прилежащи ЗХР (с допустима разлика от 1*) 

 
"Къща за гости" е жилищна сграда с ниска етажност в 
архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е 
обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи 
за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: 
всекидневна,  обзаведена кухня, трапезария или място за хранене 
и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, 
които живеят в същата сграда или в съседство и се грижат за 
обслужването и изхранването (минимум закуска) на гостите в 
условия, близки до домашните. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3 звезди 

В Общината се категоризират : къща за гости 1, 2 и 3 звезди 

 
"Бунгало" е място за настаняване, изградено от строителни 
конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със 
санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3 звезди 
В Общината се категоризират : бунгало 1, 2 и 3 звезди 

 
"Къмпинг" е охраняван терен със съответната инфраструктура и 
с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена 
или наета палатка или каравана, както и за паркиране на 
автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията 
на къмпинга може да се разполагат бунгала, каравани (временно 
стационарно подвижно (колесно) място за настаняване без 
задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел), 
други места за настаняване, хранене и търговия. 
КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3 звезди 

В Общината се категоризират : къмпинг 1, 2 и 3 звезди 

 
"Стаи за гости" – до 5 стаи - самостоятелни или в апартаменти, в 
една сграда, предоставяни на туристи за нощувка. 
Регистрират се в общината 

 
"Апартаменти за гости" са самостоятелни апартаменти в една 
жилищна сграда, предоставяни на туристи за нощувка. 

Регистрират се в общината 

 


