ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул.”Македония”№96, тел.07433/87-30, http://kresna-bg.com

ОДОБРЯВАМ :
КМЕТ:…………………………
/НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ/

ПРОТОКОЛ
Днес на 27.04.2017г. в 13:00 часа в гр.Кресна, обл.Благоевград, в
административна сграда на община Кресна, зала №2 се проведе заседание
на общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите
обекти, назначена със Заповед № 1509/21.10.2016г. на Кмета на Община
Кресна, в състав:
Председател: Валентин Стоичков – зам.кмет на хуманитарни дейности
Секретар: Георги Миланов – юрисконсулт в община Кресна
Членове:
1.Надежда Георгиева – старши експерт „Общинска собственост”
2.Йоана Тасева – старши експерт „Обществени поръчки и търгове”
относно откриване на процедура по категоризиране на обект: КафеАперитив „Мона Лиза”, находящ се на ул. „Първа” №13, с. Долна
Градешница, община Кресна. След проверка на членствения състав от
председателя на комисията, се установи отсъствието на Росен Чанков, но с
необходимия кворум съгласно чл.20, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на ОЕККТО, откри заседанието и започна работа в упоменатия
час.
Общинската експертна комисия по категоризиране, назначена на
основание чл.14 от Закона за туризма, започна разглеждане на подадено
заявление за категоризиране на Кафе – аперитив „Мона Лиза” с Вх. №3000-291/26.04.2017г. от Стоян Борисов Вангелов– управител на ЕТ „Стоян
Вангелов – ТАНЮГ” ЕИК 811060227, със седалище и адрес на управление
на дейността ул.”Първа” №13, с. Долна Градешница, община Кресна.
След направения преглед на представените документи, приложени към
заявление с Вх. № 30-00-291/26.04.2017г., комисията констатира, че
представените документи съответстват на изискванията по чл.129,ал.1 от
Закона за туризма, което дава правно основание за издаване на временно

удостоверение за открита процедура, валидно за срок от 2 /два/ месеца от
датата на издаването му, съгл. чл.130,ал.4,т.3 от Закона за туризма.
Предвид горното и на основание чл.19,ал.1 от Наредбата за изискванията
към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение и за
реда за определяне на категория, отказ, понижаване,спиране на действието
и прекратяване на категорията във вр. с чл.130,ал.1 от Закона за туризма
Комисията дава предложение на кмета на община Кресна, като
категоризиращ орган за откриване процедура по категоризиране и
издаване на временно удостоверение за обекта – Кафе – аперитив „Мона
Лиза”, находящ се на ул. „Първа”№ 13, с. Долна Градешница, община
Кресна, със собственик и управител ЕТ ”Стоян Вангелов – ТАНЮГ”, ЕИК
811060227, със седалище и адрес на управление на дейността: ул.”Първа”
№13, с. Долна Градешница, община Кресна.
На основание чл.22 , ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за
настаняване и заведенията за хранене и развлечение и за реда за
определяне на категория, отказ, понижаване,спиране на действието и
прекратяване на категорията във вр. с чл.130, ал.5 от Закона за туризма,
общинската експертна комисия взе решение за определяне на работна
група в състав:
1.Георги Миланов - юрисконсулт в община Кресна
2.Надежда Георгиева – старши експерт „Общинска собственост”
3.Йоана Тасева – старши експерт „Обществени поръчки и търгове”
Работната група да посети обекта в срока на валидност на временното
удостоверение за регистрация, проверявайки съответствието му със
законовите изисквания за заявената категория, като състави констативен
протокол за извършената проверка.
След изчерпване на дневния ред, заседанието на комисията бе закрито.
Протокола да бъде публикуван на интернет страницата на община
Кресна.
Настоящия протокол се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра – един
за архив, един за отдел „Обществени поръчки и търгове” при ОбА –
гр.Кресна и един за Стоян Борисов Вангелов.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател:……………/В.Стоичков/
Секретар:1………………./Г.Миланов/
Членове:
1……………………../Н.Георгиева/
2……………………/Й.Тасева/

