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Приложение № 1 

към Заповед № Т-РД-04-2/25.02.2021 г. 

на министъра на туризма 

 

Вх. №  ДО 

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър 

 

1. Данни за сдружението 

1.1.Наименование на туристическото сдружение 

 

(пълното име на сдружението с български и 

латински букви) 

1.2. ЕИК  

 

1.3. Данни за съдебна регистрация на сдружението, 

(когато е приложимо) 

1.4. Вид на сдружението по ЗЮЛНЦ 

 

1.5. Вид на сдружението по чл. 48 от Закона за 

туризма 

 

Регионално           ☐ 

 

Местно                  ☐ 

 

Браншово              ☐ 

 

Продуктово           ☐ 

 

Професионално     ☐ 

Сдружение    ☐ 

 

Фондация      ☐ 

 

 

За осъществяване на дейност в обществена полза  ☐ 

 

За осъществяване на дейност в частна полза           ☐ 

 

 

1.6. Дейност, свързана с развитието на туризма, която сдружението е осъществявало не по-малко от три 

години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

2. Седалище и адрес на сдружението  

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                         2.15. Интернет страница 
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3. Представителство на сдружението 

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

законен представител или пълномощник) 

3.1. Име, презиме, фамилия  

 

3.2. Качество на 

представляващия   

 

(посочва се 

качеството – 

председател, 

управител,  

пълномощник) 

3.3. Телефон/факс 

3.4. Е-mail 

4. Предмет и цели на сдружението 

(посочват се обстоятелства, свързани с предмета и целите на организацията по чл. 47, ал. 3 и 

изискванията по чл. 50 от Закона за туризма) 

5. Вид и поименен състав на управителния орган 

 

6. Други обстоятелства 

6.1. Сдружението членува в ОУТР, на чиято 

територия е седалището му 

Да    ☐                            Не   ☐ 

6.2. В туристическото сдружение членува община 

след решение на общинския съвет 

Да    ☐                            Не   ☐ 

 
 

7. 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. 

8. Приложени документи  

(отбелязват се с "Х" приложените документи) 

8.1. Списък на всички членове на сдружението - колективни и/или индивидуални, с 

информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с 

подпис на представляващия сдружението; 

☐ 

8.2. Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник; ☐ 
8.3. Доказателства за обстоятелствата по чл. 52, ал. 2, т. 4 – 6 от Закона за туризма 

☐ 

8.4. Други 

(описват се документите) 
☐ 

9. Дата 10. Подпис 

(поставя се саморъчен подпис на представляващия 

на сдружението) 

 

 


