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
№1119
Дългопол 03.11.2021г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 130, ал. 7, т.1 от Закона за туризма и във връзка с
Протоколи №162/03.09.2021 г. и №194/01.11.2021 г. на общинската експертна комисия по
категоризация на туристическите обекти в Община Дългопол,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – Ресторант „КОРАЛ КОНАК“ с капацитет 300
места за сядане от които – 200 места на открито и 100 места на закрито, находящ се в с.
Партизани, Община Дългопол, Област Варна, местност „Попска усойка“, ПИ 200108, да бъде
категоризирано с категория „ЕДНА ЗВЕЗДА”.
Собственик на обекта: Исмаил Хюсеин Исмаил, ЕГН *******, с адрес: с. Медовец, Община
Дългопол, Област Варна, ул. „Петнадесета“ №17.
Лице което ще извършва дейност в обекта: „КАМАН - 1“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес
на управление: с. Медовец, община Дългопол, област Варна, ул. „Петнадесета“ №17.
2. Категоризираният обект да бъде вписан в Регистъра на категоризираните туристически обекти на
Община Дългопол и в Националния туристически регистър.
3. За вписване на обекта в Националния туристически регистър, следва да се заплати такса
определена съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма от
06.04.2021г. в размер на 700 лв. (седемстотин лева), платими в касата на Общината или по банкова
сметка на Община Дългопол – IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 80 90 при BIC:
СЕСВBGSF Централна Кооперативна Банка АД.
4. Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя
след заплащане на таксата за вписване и представяне на надлежен документ доказващ извършеното
плащане в отдел УТОСТЗГ.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица от общинска
администрация за сведение и изпълнение и на лицето извършващо дейност в обекта.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – Директор
дирекция СА в Община Дългопол.
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