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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на туризма

Вх. № ДО 

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за вписване на планински водач в Националния туристически регистър 

1. Данни за заявителя

1.1. Име на заявителя  

(изписват се трите имена на заявителя с български и латински букви)

1.2. Основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да упражнява професията 

Планински водач, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и 

на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария (ако е приложимо)

2. Адрес на заявителя

2.1. Държава  2.4. Населено място      2.5. Пощенски код

 2.7. ж.к. 2.8. Булевард/улица  2.9. №

2.14. Телефон 2.15. Факс 2.16. Адрес на електронна поща

3. Езикът или езиците, на който/които ще се упражнява професията

Български език

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Руски език

Друг (моля посочете)  

4. Начин на упражняване на професията 
Наето лице 

Лице, упражняващо свободна професия

5. Данни за професионалната и езиковата квалификация на заявителя

Образование Удостоверителен Професионана Удостоверителен Езикова квалификация
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висше средно

документ 
(диплома №/дата, 

издадена от)

квалификация за 
професията 
"планински 

водач"

документ 
(свидетелство №/
дата, издадена от)

владеене на 
чужд език 
(посочете 

език)

владеене 
на 

български 
език

6. Декларация за истинност 

Декларирам, че посочените данни са верни. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

7. Приложения (отбелязват се с "Х" приложенията)

7.1. Копие на документа, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република 

България с цел упражняване на професията "Планински водач";

7.2.Сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

7.3. Декларация за свободно упражняване на професията и/ или копие на договор за 

упражняването ѝ;

7.4. Снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см.;

7.5. Други 

(описват се документите)     

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:
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1. Данни за заявителя
1.1. Име на заявителя 
(изписват се трите имена на заявителя с български и латински букви)
1.2. Основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да упражнява професията Планински водач, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (ако е приложимо)
2. Адрес на заявителя
2.1. Държава  
2.4. Населено място    
  2.5. Пощенски код
 2.7. ж.к.
2.8. Булевард/улица  
2.9. №
2.14. Телефон
2.15. Факс
2.16. Адрес на електронна поща
3. Езикът или езиците, на който/които ще се упражнява професията
Български език
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Руски език
Друг (моля посочете)  
4. Начин на упражняване на професията 
Наето лице 
Лице, упражняващо свободна професия
5. Данни за професионалната и езиковата квалификация на заявителя
Образование
Удостоверителен
Професионана
Удостоверителен
Езикова квалификация
висше
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документ
(диплома №/дата, издадена от)
квалификация за професията "планински водач"
документ
(свидетелство №/дата, издадена от)
владеене на чужд език (посочете език)
владеене на български език
6. Декларация за истинност
Декларирам, че посочените данни са верни.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
7. Приложения (отбелязват се с "Х" приложенията)
7.1. Копие на документа, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване на професията "Планински водач";
7.2.Сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;
7.3. Декларация за свободно упражняване на професията и/ или копие на договор за упражняването ѝ;
7.4. Снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см.;
7.5. Други
(описват се документите)     
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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