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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на туризма

Вх. № ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска 

дейност
1. Вид туристическа дейност 
(отбелязват се с "Х" дейностите, Туроператорска дейност

за които се заявява регистрация; в случай 
че се заявява едновременно извършване на Туристическа агентска дейност

туроператорска и туристическа агентска 
дейност, се дължат такси и за двата вида 
дейност)

Туроператорска и туристическа агентска дейност

2. Данни за заявителя                                             

2.1.Наименование на търговеца 

(изписва се фирмата на търговеца с български и латински букви)

2.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ

3. Седалище и адрес на управление на заявителя

3.1. Държава 3.2. Област 3.3.Община 3.4. Населено място 3.5. Пощенски код

3.6. Район (за градове с районно деление) 3.7. ж.к. 3.8. Булевард/улица 3.9. №

3.10. Блок 3.11. Вход 3.12. Етаж 3.13. Апартамент

3.14. Телефон 3.15. Факс 3.16. Адрес на електронна поща  3.17. Интернет 
страница

4. Адрес за кореспонденция 

(попълва се в случай че е различен от адреса на управление по т. 3)

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

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

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

4.13. Телефон 4.14. Факс  4.15. Адрес на електронна поща
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5. Представителство на заявителя 

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен 

представител или пълномощник)

5.1. Име, презиме, фамилия 5.2. Качество на 
представляващия  5.3. Телефон/факс

(посочва се качеството 
- управител,

  
изпълнителен 
директор, 
пълномощник)

5.4. Адрес на електронна поща

  

6. Начин на осъществяване на дейността  В помещение

(отбелязва се с "Х" начинът или начините на 
осъществяване на дейността) По електронен път

  
Електронен адрес в интернет: 
(посочва се, в случай че е избрано 
осъществяване на дейността по 
електронен път)

7. Данни за помещенията, в които ще се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност

7.1. Общ брой помещения  7.2. Адрес на помещенията  7.3. Разположение 

(посочва се административният Офиссграда

адрес на всяко от помещенията) Жилищна сграда

  

7.4. Информационна обезпеченост за 
посетителите Да Не

7.5. Обособени работни места и място за прием 
на клиенти Да Не

7.6. Необходими офис техника и консумативи Да Не

8. Основания за ползване на помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа 

агентска дейност 

(посочват се обстоятелствата, от които произтича правото на заявителя да ползва помещенията за 

извършване на дейността)

Помещението е собственост на заявителя 

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

Върху помещението е учредено право на ползване в полза на заявителя 

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

Помещението е наето от заявителя  

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)
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Помещението се ползва от заявителя на друго правно основание 

(посочва се основанието, както и административният адрес на помещението, за което е 

избрано това основание)

9. Данни за документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн 

(посочват се, в случай че е избрано осъществяване на дейността по електронен път)

10. Данни за персонала

10.1. Общ брой 10.2. Справка за образование, езикова квалификация и стаж 

Образование Езикова квалификация

Длъжност
Име 
(три 

имена)

висше в 
областта 

на 
туризма

висше средно

професионална 
квалификация 
в областта на 

туризма

Стаж в 
туризма 

(брой 
години)

владеене 
на чужд 

език

владеене на 
български 

език

Изпълни-
телен 

директор, 
управител 

(лице, 
осъществя-

ващо 
функции по 
управление 

на 
туропера-
торска или 

туристи-
ческа 

агентска 
дейност) 

Организа-
тор по 

туризма 
(лице, 

осъществя-
ващо 

функции по 
организа-

ция на 
туризма)

Агент по 
продажбите 

(лице, 
осъществя-

ващо 
функции по 

продаж-
бите)

Други

11. Други обстоятелства
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11.1. Търговецът свързано лице ли е с търговец, 

чиято регистрация за извършване на 

туроператорска и/или туристическа агентска 

дейност е заличена (с изключение случаите на 

заличаване по искане на регистрираното лице)?

11.2. Търговецът бил ли е обявен в несъстоятелност и 

намира ли се в производство по несъстоятелност или 

ликвидация?

Да Не Да Не

12. 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.

13. Приложени документи  

(отбелязват се с "Х" приложените документи)

13.1. Копие на документите, удостоверяващи завършено образование, 

стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по 

управление на дейността

13.2. Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от 

Закона за туризма

13.3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

13.4. 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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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на туризма
Вх. №
ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
1. Вид туристическа дейност
(отбелязват се с "Х" дейностите,
Туроператорска дейност
за които се заявява регистрация; в случай че се заявява едновременно извършване на
Туристическа агентска дейност
туроператорска и туристическа агентска дейност, се дължат такси и за двата вида дейност)
Туроператорска и туристическа агентска дейност
2. Данни за заявителя                                             
2.1.Наименование на търговеца
(изписва се фирмата на търговеца с български и латински букви)
2.2. ЕИК/Код по БУЛСТАТ
3. Седалище и адрес на управление на заявителя
3.1. Държава
3.2. Област
3.3.Община
3.4. Населено място
3.5. Пощенски код
3.6. Район (за градове с районно деление)
3.7. ж.к.
3.8. Булевард/улица
3.9. №
3.10. Блок
3.11. Вход
3.12. Етаж
3.13. Апартамент
3.14. Телефон
3.15. Факс
3.16. Адрес на електронна поща  
3.17. Интернет страница
4. Адрес за кореспонденция
(попълва се в случай че е различен от адреса на управление по т. 3)
4.1. Област
4.2. Община
4.3. Населено място
4.4. Пощенски код
4.5. Район (за градове с районно деление)
4.6. ж.к.
4.7. Булевард/улица
4.8. №
4.9. Блок
4.10. Вход
4.11. Етаж
4.12. Апартамент
4.13. Телефон
4.14. Факс  
4.15. Адрес на електронна поща
5. Представителство на заявителя
(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)
5.1. Име, презиме, фамилия 
5.2. Качество на представляващия  
5.3. Телефон/факс
(посочва се качеството - управител,
изпълнителен директор, пълномощник)
5.4. Адрес на електронна поща
6. Начин на осъществяване на дейността
 В помещение
(отбелязва се с "Х" начинът или начините на осъществяване на дейността)
По електронен път
Електронен адрес в интернет:
(посочва се, в случай че е избрано осъществяване на дейността по електронен път)
7. Данни за помещенията, в които ще се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност
7.1. Общ брой помещения  
7.2. Адрес на помещенията
 7.3. Разположение 
(посочва се административният
Офиссграда
адрес на всяко от помещенията)
Жилищна сграда
  
7.4. Информационна обезпеченост за посетителите
Да
Не
7.5. Обособени работни места и място за прием на клиенти
Да
Не
7.6. Необходими офис техника и консумативи
Да
Не
8. Основания за ползване на помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
(посочват се обстоятелствата, от които произтича правото на заявителя да ползва помещенията за извършване на дейността)
Помещението е собственост на заявителя
(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)
Върху помещението е учредено право на ползване в полза на заявителя
(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)
Помещението е наето от заявителя 
(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)
Помещението се ползва от заявителя на друго правно основание
(посочва се основанието, както и административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)
9. Данни за документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн
(посочват се, в случай че е избрано осъществяване на дейността по електронен път)
10. Данни за персонала
10.1. Общ брой
10.2. Справка за образование, езикова квалификация и стаж 
Образование
Езикова квалификация
Длъжност
Име
(три имена)
висше в областта на туризма
висше
средно
професионална квалификация в областта на туризма
Стаж в туризма (брой години)
владеене на чужд език
владеене на български език
Изпълни-телен директор, управител (лице, осъществя-ващо функции по управление на туропера-торска или туристи-ческа агентска дейност) Организа-тор по туризма (лице, осъществя-ващо функции по организа-ция на туризма)
Агент по продажбите (лице, осъществя-ващо функции по продаж-бите)
Други
11. Други обстоятелства
11.1. Търговецът свързано лице ли е с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена (с изключение случаите на заличаване по искане на регистрираното лице)?
11.2. Търговецът бил ли е обявен в несъстоятелност и намира ли се в производство по несъстоятелност или ликвидация?
12. 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.
13. Приложени документи 
(отбелязват се с "Х" приложените документи)
13.1. Копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на дейността
13.2. Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма
13.3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник
13.4. 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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