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Вх. № / дата ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията 

на Република България

1. Данни за кандидата - екскурзовод от държава-членка на ЕС, или в държава - страна по 

споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария, който ще упражнява 

временно професията "Екскурзовод" на територията на Република България

1.1. Име, презиме, фамилия 

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

1.2. ЕГН:

2. Адрес на заявителя
2.1. Държава 2.2. Община 2.3. Пощенски код 2.4. Населено място

2.5. Район/квартал 2.6. Булевард/площад/улица 2.7. №

2.8. Блок 2.9. Вход 2.10. Етаж 2.11. Апартамент

2.12. Телефон 2.13. Факс  2.14. Електронна поща

3. Срок на предоставяне на екскурзоводските услуги на територията на Република 

България (моля, посочете)

От До

(Дата/ месец/ година) (Дата/ месец/ година)

4. Приложени документи  (отбелязват се с "Х" приложените документи)

4.1. копие от документа за самоличност на заявителя

4.2. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в 

държавата, в която е придобита

4.3. писмено съгласие от екскурзовод, вписан в Регистъра на правоспособните 

екскурзоводи, част от НТР, който ще придружава кандидата

4.4. други (описват се приложените документи)

Подпис (файлът се подписва с електронен подпис)



Стр. 2 от 2URI 2774

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 
Вх. № / дата
ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
за временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България
1. Данни за кандидата - екскурзовод от държава-членка на ЕС, или в държава - страна по споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария, който ще упражнява временно професията "Екскурзовод" на територията на Република България
1.1. Име, презиме, фамилия
(изписва се пълното име на лицето с български и с латински букви)
1.2. ЕГН:
2. Адрес на заявителя
2.1. Държава
2.2. Община
2.3. Пощенски код
2.4. Населено място
2.5. Район/квартал
2.6. Булевард/площад/улица
2.7. №
2.8. Блок
2.9. Вход
2.10. Етаж
2.11. Апартамент
2.12. Телефон
2.13. Факс  
2.14. Електронна поща
3. Срок на предоставяне на екскурзоводските услуги на територията на Република България (моля, посочете)
От
До
(Дата/ месец/ година)
(Дата/ месец/ година)
4. Приложени документи  (отбелязват се с "Х" приложените документи)
4.1. копие от документа за самоличност на заявителя
4.2. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита
4.3. писмено съгласие от екскурзовод, вписан в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, който ще придружава кандидата
4.4. други (описват се приложените документи)
Подпис (файлът се подписва с електронен подпис)
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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