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Приложение № 2 
към Заповед № Т-РД-04-10/ 22.06.2018 
на министъра на туризма

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на туризма

Вх. № ДО 
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

  
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

за вписване на организация за управление на туристически район (ОУТР) в Националния туристически  
регистър 

 
1. Данни за организацията
1.1. Наименование на ОУТР

(пълното име на организацията с български и латински  
букви)

1.2. Туристически район, за който е учредена ОУТР

 
2. Седалище и адрес на управление

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. E-mail 2.15. Интернет страница 

3. Предмет на дейност 
(описание на предмета на дейност на ОУТР)
4. Органи на управление и представителство на ОУТР

4.1. Органи на управление 
(посочват се органите на управление съгласно устава на 
ОУТР, както и техният състав)

4.2. Данни за представляващия 
(име, презиме, фамилия, качество, телефон/факс и 
електронна поща)
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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.

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

6.1. Копие на протокол от учредителното събрание
6.2. Копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма

6.3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията и образец от печата 
на организацията 

6.4. Декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или 
родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен включително, и не са роднини по 
сватовство - до втора степен включително.

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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