
 
Видове барове: 
КАТЕГОРИИ :  1* , 2* , 3* , 4* и 5* 

1. коктейл - бар: предлага богат асортимент предимно от готови 
за консумация алкохолни и безалкохолни напитки и коктейли, 
натурални минерални, изворни и трапезни води, ядкови плодове, 
сладкарска продукция и захарни изделия; 
2. кафе-бар: предлага различни видове кафе, готови за 
консумация безалкохолни и алкохолни напитки, натурални 
минерални, изворни и трапезни води, плодове и др.; 
3. бар–конгресен център: предлага асортимент, предназначен 
за обслужване на конгресни прояви; 
4. бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.): 
предлага тонизиращи напитки, алкохолни напитки, сокове, 
нектари, безалкохолни коктейли и напитки, натурални минерални, 
изворни и трапезни води и др.; 
5. бар-фоайе (лоби бар): предлага готови за консумация 
алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни 
и трапезни води, коктейли, закуски, десерти, ядкови плодове и др.; 
разположен в непосредствена близост до фоайето на места за 
настаняване; 
6. дискотека: предлага готови за консумация алкохолни и 
безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 
води, коктейли, ядкови плодове, топли напитки, сандвичи и 
хамбургери, захарни и шоколадови изделия; заведение предимно 
за танцуване с дансинг и плотове в търговската зала и ограничен 
брой места засядане; 
7. бар-клуб: предлага готови за консумация алкохолни и 
безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 
води, кухненска и сладкарска продукция и др.; заведение с 
музикално-артистична програма за клиенти с определени интереси; 
8. пиано-бар: предлага готови за консумация алкохолни и 
безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 
води, коктейли, топли напитки, ядкови плодове, захарни и 
шоколадови изделия; заведение с тихо музициране; 
9. бар-казино: заведение с барово обслужване в казино зала; 
10. бар-вариете: луксозно заведение с барово обслужване и с 
музикално-артистична програма; 
11. нощен бар: заведение с барово обслужване и с нощен режим 
на работа. 

 
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО 

ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА 
 
 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

МЕСТА  до 20 150 лв. 

                  21 –   50  250 лв. 

                  51 – 100 500 лв. 

                101 – 150  800 лв. 

                151 – 250 1200 лв. 

                251 – 300  1400 лв. 

         над 300  2000 лв. 
50% от  таксата се заплаща при подаване на 

документите за категоризиране, останалата част от нея 
след вписване в Национален туристически регистър. 

 

 

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. 
 

 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 

 
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 

 
 

 
 

ЦЕНТЪР ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО  
И ИНФОРМАЦИОННО  

ОБСЛУЖВАНЕ  №2 
 
 

ГИШЕ 4  
 

ОТДЕЛ 
„ТУРИЗЪМ  И   

ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА” 
 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА  
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
 

 

 



 
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ  

ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
от кмета на Общината, съгласно  чл. 128, ал.1 от ЗТ 

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 ЗА КАТЕГОРИЯ:  
ДО 3 МЕСЕЦА от издаването на временното удостоверение за 
открита процедура  
 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА КАТЕГОРИЯТА: ПЕТ ГОДИНИ  
 
 
Самостоятелни ЗХР: 
В Общината се категоризират: 1*, 2* и 3* 
В Министерството на туризма се категоризират: 4* и 5* 
 
Прилежащи ЗХР към места за настаняване – 
с допустима разлика в категорията не повече от една звезда, 
съгласно чл.128, от Закон за туризма и чл.16, ал.3 от Наредбата за 
изискванията към МН и ЗХР. 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
съгласно чл.124 от ЗТ 

/самостоятелни и прилежащи към места за настаняване/  
 

1. ресторанти; 
2. заведения за бързо обслужване; 
3. питейни заведения; 

4. кафе-сладкарници; 
5. барове. 
 

Видове ресторанти: 
КАТЕГОРИИ : 1*, 2*, 3*, 4* и 5* 

1. Класически ресторант: предлага широко разнообразие от 
приготвени на място многокомпонентни кулинарни изделия и 
специалитети, сладкарски изделия, десерти, хляб, хлебни и тестени 

 
изделия, топли напитки, сокове, готови за консумация безалкохолни 
и алкохолни напитки и създава условия за хранене и развлечения; 
2. Специализиран ресторант: 
а) за риба, птици, дивеч или друго: предлага асортимент, базиран 
на даден основен продукт –  риба, рибни продукти и други морски 
продукти; птиче месо; дивечово месо или друго; 
б) за барбекю, грил или скара: предлага асортимент, базиран на 
печени меса на скара или на плоча; 
в) ресторант - пицария: предлага кухненска продукция и 
разнообразен асортимент от различни видове хлебни и тестени 
изделия –  пици, спагети, лазаня, макарони; салати, сосове, 
кухненски десерти, малотрайни и трайни сладкарски изделия, 
приготвяни на място, и др., както и приготвя за консумация 
алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни 
и трапезни води, пиво и вина; 
3. Ресторант с национална кухня: 
а) ресторант с българска кухня: предлага предимно българска 
национална и регионална кухня и напитки –  механа, гостилница, 
битова къща, ханче и др.; 
б)ресторант с чуждестранна кухня: предлага френска, италианска, 
китайска, японска и друга кухня; асортиментът се базира на 
съответните национални кухни и напитки; 
4. Ресторант – клуб: заведение за клиенти с определени 
интереси; 
5. Атракционно - тематичен ресторант: предлага подходящ 
асортимент от ястия, напитки и/или артистично-музикална 
програма, с характерен архитектурен вътрешен и външен облик 
(шатри, кошари, колиби, фрегати и др.). 
 

Видове заведения за бързо обслужване: 

КАТЕГОРИИ : 1* , 2* и  3* 

1. снек - бар: предлага асортимент от ястия и специалитети, 
приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи; готови 
трайни и малотрайни сладкарски изделия, сладолед; топли напитки, 
натурални минерални, изворни и трапезни води, готови за 
консумация алкохолни и безалкохолни напитки и пиво; кухненската 
продукция се приготвя пред клиента и се предлага от барплот; 
2. бистро: предлага ограничена кухненска продукция от готови за 
консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или 
изсушен вид; липсва процесът на подготовка на храната в обекта; 
картменюто включва топли напитки, натурални минерални, изворни 
и трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни 
напитки и пиво; 
3. бързо хранене: предлага сандвичи с колбаси, сирена, 
комбинирани, сандвичи, комбинирани с пресни зеленчуци, 
хамбургери, пържени картофи, скара от месни полуфабрикати, 
сосове, салати, готови тестени изделия, сладкарски изделия, 
захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли напитки, натурални 
минерални, изворни и трапезни води, готови за консумация 
безалкохолни напитки и пиво; 
4. закусвалня:  предлага разнообразен асортимент, посочен в 
някоя от изброените групи:  
а) супи, салати, чорби и ястия от субпродукти;  
б) аламинути, приготвени на скара –  кюфтета, кебапчета, 
карначета, шишчета и др., салати; картменюто включва топли 
напитки, млечни напитки, натурални минерални, изворни и 
трапезни води, готови за консумация безалкохолни напитки, пиво и 
ограничен набор от алкохолни напитки. 
 

 

 

Видове питейни заведения: 

КАТЕГОРИИ : 1*, 2*, 3* и  4* 

1. кафе-аперитив: предлага богат асортимент от готови за консумация 
алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и 
трапезни води; ограничен асортимент кулинарна продукция –  салати, 
студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, 
сандвичи, хамбургери, захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове, 
сладолед; 

2. винарна: предлага богат асортимент от преобладаващо наливни 
и бутилирани вина, готови за консумация алкохолни и безалкохолни 
напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, 
подходяща кухненска продукция и мезета; може да има условия за 
дегустация; 
3. пивница (кръчма): предлага разливни и бутилирани алкохолни 
и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни 
води, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и 
шоколадови изделия; 
4. бирария: предлага разнообразен асортимент от наливно и 
бутилирано пиво, салати, студени мезета, пържени картофи, месни 
полуфабрикати на скара, топли напитки, натурални минерални, 
изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни и 
алкохолни напитки. 
 
 
Видове кафе-сладкарници: 
КАТЕГОРИИ : 1*, 2*, 3*, 4* и 5* 

1. кафе-сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски 
изделия, захарни и шоколадови изделия, сандвичи, хамбургери, 
тестени закуски, сладолед, топли напитки, коктейли, натурални 
минерални, изворни и трапезни води, пиво, готови за консумация 
безалкохолни и алкохолни напитки; 
2. сладкарница: предлага малотрайни и трайни сладкарски 
изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, сандвичи, 
сладолед, топли напитки, млечни напитки, натурални минерални, 
изворни и трапезни води и готови за консумация безалкохолни 
напитки; 
3. сладоледен салон: предлага преобладаващ асортимент от 
разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга 
основа, сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, 
шейкове, айскафе и др.; 
4. кафене: предлага топли напитки, натурални минерални, изворни 
и трапезни води, готови за консумация алкохолни и безалкохолни 
напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, 
малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови 
изделия, тестени закуски, ядкови плодове; 
5. кафе - клуб: предлага топли напитки, натурални минерални, 
изворни и трапезни води, готови за консумация безалкохолни и 
алкохолни напитки, захарни и шоколадови изделия, ядкови плодове 
за клиенти с определени интереси (интернет, изкуство, игри и др.); 
6. кафетерия: предлага разнообразни топли напитки, готови за 
консумация безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и 
трапезни води, закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия; 
7. чайна: предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки 
(чай, билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, 
греяни вина и др.) и закуски. 
 
 
 
 


