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 ПРОТОКОЛ 

 
     Днес на 25.01.2023 г. в 10:00 часа в гр. Николаево, обл. Стара Загора в сградата на 

общинска администрация  ет.1 /заседателна зала/ се проведе заседание на общинска 

експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, назначена със Заповед № 

РД-01-93/01.03.2022  г. на Кмета на Община Николаево, в състав: 

Председател: Анелия Димитрова Георгиева – мл. експерт „ОС и ИД“ 

1. Диляна Валентинова Петрова – ст.експерт „Инвестиции и ОП” 

2. Живка Михова Попова – гл. спец.“Кадастър, регулация,УТ и строителство“ 

3. Нели Ганчева Георгиева – Изпълнител „Домакин и архив“ 

4. Стайко Василев Петков – Зам.Кмет „АТО“ на Община Николаево 

относно потвърждаване на категоризиране на обект: КЪЩА ЗА ГОСТИ 

„МЕЛНИЦАТА”, находяща се в с. Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора. 

 

      След проверка на членовете на комисията, председателя на комисията установи,че 

присъстват всички членове на ОЕККТО, съгласно чл.15, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на ОЕККТО откри заседанието и започна работа в упоменатия 

час. 

     Общинска експертна комисия по категоризиране, назначена на основание чл. 14 от 

Закона за туризма, започна разглеждане на подадено заявление за потвърждаване за 

категоризиране на КЪЩА ЗА ГОСТИ „МЕЛНИЦАТА” с ВХ. №12-00-9/19.01.2023 г. от 

Стефан Раднев Иванов управител на „Съплай” ЕООД с ЕИК:123689872, със седалище и 

адрес на управление гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, ул. 

„Пружинна” № 9, хале 15, ж.к. Индустриален. 

       След направения преглед на представените документи, приложени към  заявление с 

ВХ. №12-00-9/19.01.2023 г., Комисията констатира, че представените документи 

съответстват на изискванията по чл.129, ал. 1 от Закона за туризма. 

     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 връзка с чл.130, ал. 5 

от Закона за туризма, общинска експертна комисия взе решение за определяне на  работна 

група в състав: 

1. Анелия Димитрова Георгиева – мл. експерт „ОС и ИД“ 

2. Диляна Валентинова Петрова – ст.експерт „Инвестиции и ОП” 

3. Нели Ганчева Георгиева – Изпълнител „Домакин и архив“ 
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    която да посети  обекта в срока на валидност на удостоверението за регистрация, 

проверявайки съответствието му със законовите изисквания за потвърждаване на заявената 

категория на основание чл.133,ал.3 от Закона за туризма, като състави констативен 

протокол за извършената проверка. 

 

      Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на комисията бе закрито. 

 

      Протокола да бъде публикуван на интернет страницата на община Николаево. 

 

      Настоящия протокол се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два за общинска 

собственост и един за Стефан Раднев Иванов управител на „Съплай” ЕООД с 

ЕИК:123689872, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, 

обл. Стара Загора, ул. „Пружинна” № 9, хале 15, ж.к. Индустриален. 

 

 

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:         

                       

Председател А. Георгиева  

 

И членове 

 

1. Д. Петрова 

 

2. Ж. Попова 

 

3. Н. Георгиева 

 

4. С. Петков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


