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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на туризма

  
Приложение №1 
към Заповед №Т-РД-04-10/22.06.2018
на министъра на туризма

Вх. № ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за откриване на процедура за учредяване на организация за управление на 

туристически район (ОУТР)

1. Данни за организацията

1.1.Наименование на ОУТР 
(пълното име на организацията с български и латински букви)

1.2. Туристически район, за който се 
учредява ОУТР

2. Адрес на ОУТР

(в случай, че не разполага с такива е достатъчно да се посочат данните по т. 4.2. за лицето, упълномощено да 
представлява учредителния комитет)

2.1. Област 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. Е-mail

3. Данни за учредителите
(посочва се информация за учредителите по чл. 22 от Закона за туризма - наименование и БУЛСТАТ, както и 
основание за участие в ОУТР)

3.1. Списък на учредителите

3.1.1. Туристически сдружения

1)
2)

3.1.2. Общини

1)
2)
3)
4)

3.1.3. Област/и

1)

3.1.4. Други

1)
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Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Уникален номер на заявката:

ПодписДата:
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