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1. Вх. №/дата ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 
за категоризиране на туристическа хижа (туристическа спалня) 

туристически учебен център

2.1. От (наименованието на лицето, което извършва 

дейност в обекта – собственик или наемател – с изписване 

с български и латински букви)

2.2. ЕИК/БУЛСТАТ

3. Пълното име на физическото лице,  изрично упълномощено от законния представител на лицето, 

което извършва дейност в обекта  ( напр. търговско дружество, едноличен търговец, туристическо 

дружество и други)

4. Седалище и адрес на управление на заявителя

4.1. Държава 4.2. Област 4.3.Община 4.4. Населено място 4.5. Пощенски код

4.6. Район (за градове с районно деление)  4.7. ж.к. 4.8. Булевард/улица 4.9. №

4.10. Блок 4.11. Вход 4.12. Етаж 4.13. Апартамент

4.14. Телефон 4.15. Факс  4.16. Адрес на електронна поща 4.17. Интернет страница

5. Туристически обект, подлежащ на категоризиране

5.1. Местонахождение на туристическия обект (планина, местност, населено място, телефон)

5.2. Вид на обекта (моля, посочете с "х"):

– туристическа хижа

– туристически учебен център

– туристическа спалня

5.3. Категория, за която се кандидатства (моля, посочете с "х"): 5.4. Брой легла:

- "Един еделвайс"

- "Два еделвайса"

- "Три еделвайса"

6. Прилежащи към обекта заведения за хранене (с изписване с български и 

латински букви) (ОПИСВАТ СЕ).
6.1. Брой
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7. Декларирам:        

7.1. Основанието, на което заявителят извършва стопанска дейност  по силата на законодателството на 

държава членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за ЕИП и Конфедерация Швейцария – 

когато е приложимо (ОПИСВАТ СЕ).

7.2. Че лицето не е в ликвидация – когато е приложимо ДА НЕ

    

7.3. Данни за собствеността на туристическия обект – номер на документа за собственост, партида на 

имота, вписване в имотния регистър на Агенцията по вписванията и други, които удостоверяват 

собствеността върху обекта (ОПИСВАТ СЕ).

7.4. Данни от публичния регистър на спортните обекти и обстоятелства за социалния туризъм по чл. 48 а. 

от Закона за физическото възпитание и спорта (ОПИСВАТ СЕ).

8. Към заявлението-декларация се прилагат:

8.1. Копие от договор за наем или на друг договор, от които е видно, че са налице условия лицето да 

извършва съответната туристическа дейност в обекта.

8.2. Изрично пълномощно в оригинал когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

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 
1. Вх. №/дата
ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за категоризиране на туристическа хижа (туристическа спалня) туристически учебен център
2.1. От (наименованието на лицето, което извършва дейност в обекта – собственик или наемател – с изписване с български и латински букви)
2.2. ЕИК/БУЛСТАТ
3. Пълното име на физическото лице,  изрично упълномощено от законния представител на лицето, което извършва дейност в обекта  ( напр. търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество и други)
4. Седалище и адрес на управление на заявителя
4.1. Държава
4.2. Област
4.3.Община
4.4. Населено място
4.5. Пощенски код
4.6. Район (за градове с районно деление)  
4.7. ж.к.
4.8. Булевард/улица
4.9. №
4.10. Блок
4.11. Вход
4.12. Етаж
4.13. Апартамент
4.14. Телефон
4.15. Факс
 4.16. Адрес на електронна поща
4.17. Интернет страница
5. Туристически обект, подлежащ на категоризиране
5.1. Местонахождение на туристическия обект (планина, местност, населено място, телефон)
5.2. Вид на обекта (моля, посочете с "х"):
– туристическа хижа
– туристически учебен център
– туристическа спалня
5.3. Категория, за която се кандидатства (моля, посочете с "х"):
5.4. Брой легла:
- "Един еделвайс"
- "Два еделвайса"
- "Три еделвайса"
6. Прилежащи към обекта заведения за хранене (с изписване с български и латински букви) (ОПИСВАТ СЕ).
6.1. Брой
7. Декларирам:        
7.1. Основанието, на което заявителят извършва стопанска дейност  по силата на законодателството на държава членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за ЕИП и Конфедерация Швейцария – когато е приложимо (ОПИСВАТ СЕ).
7.2. Че лицето не е в ликвидация – когато е приложимо
ДА
НЕ
7.3. Данни за собствеността на туристическия обект – номер на документа за собственост, партида на имота, вписване в имотния регистър на Агенцията по вписванията и други, които удостоверяват собствеността върху обекта (ОПИСВАТ СЕ).
7.4. Данни от публичния регистър на спортните обекти и обстоятелства за социалния туризъм по чл. 48 а. от Закона за физическото възпитание и спорта (ОПИСВАТ СЕ).
8. Към заявлението-декларация се прилагат:
8.1. Копие от договор за наем или на друг договор, от които е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
8.2. Изрично пълномощно в оригинал когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
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)
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
102901ZVLNv01.pdf
102901ZVLNv01.pdf
	title: 
	uri: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Полето се попълва от издаващия орган!: 
	ZvlnEntityName: 
	ZvlnEntityIdentifier: 
	ZvlnEmpoweredPerson: 
	txt_1029_darjava: 
	txt_1029_oblast: 
	txt_1029_obshtina: 
	txt_1029_naselenoMyasto: 
	txt_1029_pKod: 
	txt_1029_rajon: 
	txt_1029_jk: 
	txt_1029_ulica: 
	txt_1029_nomer: 
	txt_1029_blok: 
	txt_1029_vhod: 
	txt_1029_etaj: 
	txt_1029_apartament: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	txt_1029_email: 
	txt_1029_stranica: 
	txt_1029_obekt: 
	txt_1029_adres: 
	chk_1029: 0
	txt1029_broj: 
	txt_1029_opisanie: 
	txt_1029_broj: 
	chk2_1029: 0
	txt_1029_opisanie2: 
	ddl_1029_izborZaPolychavane: 
	txt_1029_adresRezultatOtUsluga: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	DateField2: 2021-07-07
	SignatureField1: 
	TextField1: 1
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 176789478
	txtEDeliverySource: 
	datePodpisvane: 



