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Вх. № /

До 

Министъра на туризма 

ул. "Съборна" № 1 

гр. София

Заявление 

за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване 

на професията "Екскурзовод"

Данни за кандидата
Име, презиме, фамилия: 

(изписва се пълното име на лицето с български и с латински букви)

Адрес на заявителя:

Държава  Община Нас. Място Пощ. Код Район

Жк. бул./ул. № Блок Вход Етаж

Апартамент Тел. Факс Адрес на ел. поща

Към заявлението се прилагат:  

(отбелязват се с "Х" приложете документи)

1. Копие на диплома за завършено средно или висше образование

2. Копие от свидетелство за професионална квалификация по професия 

"Екскурзовод" или свидетелство за валидиране на професионална 

квалификация по професия "Екскурзовод"

3. Копие от документ, удостоверяващ 1 г. трудов стаж – копие на трудова и/ 

или осигурителна и/ или служебна книжка (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 от 

Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и 

професионалната квалификация, необходими за придобиване на 

правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод")

4. Документ за практическа подготовка относно стажуване към правоспособен 

екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от 

Националния туристически регистър (НТР)
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5. Копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато 

кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език), 

а за гражданите на друга държава, извън България – за владеенето на 

български език

6. Медицинско свидетелство

7. Снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см. (снимката следва да е във формат JPEG/ 

JPG)

Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Дата:


Стр.  от 
До Министъра на туризма ул. "Съборна" № 1 гр. София
Заявление
за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"
Данни за кандидата
Име, презиме, фамилия:
(изписва се пълното име на лицето с български и с латински букви)
Адрес на заявителя:
Държава
 Община
Нас. Място
Пощ. Код
Район
Жк.
бул./ул.
№
Блок
Вход
Етаж
Апартамент
Тел.
Факс
Адрес на ел. поща
Към заявлението се прилагат:  (отбелязват се с "Х" приложете документи)
1. Копие на диплома за завършено средно или висше образование
2. Копие от свидетелство за професионална квалификация по професия "Екскурзовод" или свидетелство за валидиране на професионална квалификация по професия "Екскурзовод"
3. Копие от документ, удостоверяващ 1 г. трудов стаж – копие на трудова и/ или осигурителна и/ или служебна книжка (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод")
4. Документ за практическа подготовка относно стажуване към правоспособен екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР)
5. Копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език), а за гражданите на друга държава, извън България – за владеенето на български език
6. Медицинско свидетелство
7. Снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см. (снимката следва да е във формат JPEG/ JPG)
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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