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З А П О В Е Д

№ ТУ - . . . А ?  ......
гр. Раковски, 2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 179 ал. 2 т. 1, чл. 3 ал. 2 т. 2 и чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за 
туризма и чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, 
понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид 
обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за 
хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 94П- 
2175-1/12.10.2016 г. от „ПАРАДАЙЗ 90“ ЕООД, седалище и адрес на управление: 
град Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 216А, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5, с Управител Петя 
Васкова Кабамитова -  Манолова -  лице, стопанисващо обекта,

П Р Е К Р А Т Я В А М :

КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект - Клуб - ресторант 
„Алекс”, находящ се в е. Стряма, ул. ’’Васил Левски” № 53, стопанисван от „Алекс“ 
ЕООД, ЕИК 202482775, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Кючук 
Париж, ул. „Кичево” № 66, е управител: Александрина Трендафилова Аврамова, 
категория „две звезди“.

На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение 
№ 00070, изд. на 23.06.2014 г..

На основние чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не 
спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията 
да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на 
категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 
категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните 
туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на 
категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на 
категорията, в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен 
Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния 
туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.
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Неразделна част от настоящата заповед е Протокол от 17.10.2016 г. на Общинска 
експертна комисия по категоризация.
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