ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ЗАПОВЕД
№783
Дългопол, 06.08.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 3, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от Закона
за туризма,
НАРЕЖДАМ:
1.Обезсилвам действието на удостоверение №00173/05.08.2016 г. за утвърдена категория „Една
звезда“ на туристически обект – място за настаняване: Къща за гости „ДЕБЕЛЕЦ” с капацитет
1 ап., 4 стаи, 4 бунгала, общо 24 легла, находяща се в УПИ IX (девет), квартал 9 (девет) по плана
на с. Дебелец, Община Дългопол, Област Варна, считано от 06.08.2021г., поради изтичане на
предвидения в Закона за туризма 5 годишен срок на действие.
2. Обезсилвам действието на удостоверение №00174/05.08.2016 г. за утвърдена категория „Една
звезда“ на туристически обект – заведение за хранене и развлечения: СНЕК-БАР „ДЕБЕЛЕЦ“
с капацитет – 50 места, находящ се в УПИ IX (девет), квартал 9 (девет) по плана на с. Дебелец,
Община Дългопол, Област Варна, считано от 06.08.2021г., поради изтичане на предвидения в
Закона за туризма 5 годишен срок на действие.
Лице извършващо дейност и в двата обекта: „СЪНИ БЕЛ – 2016“ ЕООД, ЕИК ******** със
седалище и адрес на управление: с. Дебелец, Община Дългопол, Област Варна.
3.Издадените удостоверение и табела за утвърдена категория да бъдат върнати в Община
Дългопол от лицето извършващо дейност в обекта.
4.Заповедта да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти и в
Националния туристически регистър.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК.
Копие от настоящата заповед да се връчи на „СЪНИ БЕЛ – 2016“ ЕООД и на
заинтересованите длъжностни лица от общинска администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – Директор дирекция
СА в Община Дългопол.
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