ОБЛАСТ

РУСЕ

7174 гр. Борово, ул. „Н.Вапцаров” № 1а; e-mail: borovo@borovo.org
ЦЕНТРАЛА  08140 / 22 53, 22 29; 0893 352 888 ФАКС  0817 / 7 17 74

ЗАПОВЕД
№ 017
Гр. Борово, 10.01.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 133,
ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 179, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма и чл. 34,
ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране
на действието и прекратяване на категорията /НИМНЗХРРОКОПСДПК/ и мотивирано
предложение от 10.01.2020 г. на Общинската експертна комисия по категоризация на
туристически обекти към Община Борово
Н А Р Е Ж Д А М:
I. ПРЕКРАТЯВАМ категорията на следните туристически обекти:
№
по
ред
1.

2.

3.

Туристически
обект
/собственост на/
Кафе-аперитив
ЕТ“НовеБорово-Ною
Ноев
Кафе-бар
ЕТ „АвджуларМурат Нуриев“
Собств.на ПК
„Пчела“
Къща за гости
ЕТ „Милена
Саха“

4.

Кафе-бар
ЕТ „ОжолуеМилен Ефтимов“

5.

Павилион –
Заведение за
бързо
обслужване
ЕТ „Би-Асен
Ангелов“
Собств. Община
Борово

Адрес на
туристическия
обект
гр. Борово
ул. „Хр. Ботев“
№5

Кате
гория

Булстат

Удостоверение
№ от дата

1

827162340

№ 00003/
22.07.2013 г.

с. Волово
ул. „Цар Борис“
№5

1

202642393

№ 00005/
17.10.2013 г.

с. Волово
ул. „Долна
Манастирица“
№6

1

117519011

№ 00006/
04.11.2013 г.

с. Горно
Абланово
ул. „Средна
гора“ № 40
гр. Борово
Централен парк
№ 35

1

201815216

№ 00001/
24.01.2014 г.

1

117537098

№ 00002/
19.05.2014 г.

6.

Снек-бар
ЕТ „Ралини –
Георги Ноев“
Собств. ПК
„Единство“Борово

гр. Борово
ул. „Климент
Охридски“ № 2а

1

202005012

№ 00003/
17.07.2014 г.

II. С настоящата заповед се обезсилват издадените удостоверения за
утвърдена категория, издадени от Кмета на Община Борово, като задължавам
лицата, извършващи дейност в обекта да ги върнат в Община Борово. Нова
категория на обектите се определя по реда на чл. 129 от Закона за туризма.
III. Настоящата заповед е основание за отписване на обектите от Регистъра
на категоризираните туристически обекти в Община Борово и Националния
туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2 и чл. 167 от Закона за туризма,
както и да се предприемат съответните действия за публично оповестяване на
прекратяването в сайта на общината.
Настоящата
заповед
подлежи
на
обжалване
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс от заинтересованите лица пред
Административен съд – гр. Русе в 14 – дневен срок от съобщаването й. Обжалването
на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
Изпълнение на заповедта възлагам на Даринка Ангелова – Специалист
„Търговия и туризъм“ в Община Борово.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валерия Борисова –
Заместник – кмет на общината.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Даринка Ангелова –
Специалист „ТТ“, Валерия Борисова – Зам.-кмет на общината и заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

