
Приложение към чл. 4, ал. 3 

1. Вх. № ......
ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
З А Я В Л Е Н И Е 

за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
2.1. От (име, презиме, фамилия - собственик, представител) 

2.2. Упълномощено лице на (търговеца/юридическото лице, което има 
право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност) 

2.3. БУЛСТАТ/единен 
идентификационен код 

2.5. Седалище и адрес на 
управление (община) 2.6. (пощенски код) 2.7. (населено място) 

2.8. (ж.к./кв.) 2.9. (булевард/площад/улица) 2.10. №

2.11. (блок) 2.12. (вход) 2.13. (етаж) 2.14. (апартамент)

2.15. (телефон/и) 2.16. (факс) 2.17. (електронна поща) 

3. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)

4. Вид на туристическия обект:

5. № на издаденото удостоверение/сертификат/идентификационна карта:

6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно (отбележете с "Х" това, което се отнася за Вас)

РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ 

КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма 

ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

СЕРТИФИЦИРАН ЦЕНТЪР по чл. 138, ал. 2 от Закона за туризма 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

ЕКСКУРЗОВОД 
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ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ 

СКИ УЧИТЕЛ 

7. Променени данни или обстоятелства:

8. Приложени документи:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9. Дата и място:
10. Подпис и печат:
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Д Е К ЛА Р А Ц И Я 
за регистрация в търговския регистър, на основание чл. 129, ал. 1, т. 1 от Закон за 

туризма 

Долуподписаният: 

______________________________________________________________; 
/име, презиме, фамилия/ 

в качеството ми на управляващ /представляващ/, 

Декларирам че: 

___________________________________________________________________________; 
 точно наименование и правна форма, вписани в търговския регистър/ 

седалище: 

_____________________________________________________________________; 
/град, село/ 

адрес на управление: 

____________________________________________________________; 
/квартал, улица №  ,вх., ет., ап. / 

ЕИК ________________________, е регистрирана в търговския регистър. 

Настоящата декларация да послужи при кандидатстване за категоризиране или 

при промяна на обстоятелствата, вписани в търговския регистър на  

обект: 

________________________________________________________________________ 

с адрес: 

_______________________________________________________________________ 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

ДАТА:____________ 

С уважение: 1. …………………; 
(подпис) 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА 
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ 
ДА ПОЛУЧИТЕ: 

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно

обслужване.

□Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като

декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при

получаването му /за вътрешни пощенски пратки/ и сте съгласни документите

да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен: 

o Като препоръчана пощенска пратка.

o Като куриерска пратка.

Физически лица:     

Такса за адм.услуга съгласно чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма 
и чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по 

Закона за туризма - ТУК

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

►На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска

администрация – Правец

► По банкова сметка:
IBAN: BG64UBBS88888492874500 

BIC: UBBSBGSF 

Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ 
Код за вида плащане: 448007 

ДЕКЛАРИРАМ: 
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите

в община Правец да обработва  личните ми данни.

2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.

3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Подпис: 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 

mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72 

mailto:delovodstvo@pravets.bg
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf
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