
 
  

   

  ДО 

  КМЕТА НА  

  ОБЩИНА  КУБРАТ 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2123)  

 
 

От ______________________________________________________________________________ 

             

 В качеството на _______________________ на фирма: __________________________________ 

 

Със седалище и адрес на управление_________________________________________________ 

       

ЕИК по БУЛСТАТ:_________________________   Телефон: _____________________________ 

 

  

Господин Кмет, 

 

Заявявам желанието си да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за категория на обект _________ 

 

_________________________________________________________________, за което заплащам такса 

 

 съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма. 

 

 

Прилагам следните документи: 

1. Декларация за обстоятелствата, при които е загубено или унищожено удостоверението; 

2. Документ за платена такса. 

 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането е 

извършено по електронен път). 

 

 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 



 
 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

За регистрация по Закона за търговския регистър 

по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ЗТ 
 

 

Долуподписаният/ата ____________________________________________________________________ 
/имена / 

ЕГН/ЛНЧ/Сл. №__________________________, прит. л.к. /национ. паспорт/ серия №______________ 

изд. на _______________________г. от МВР___________________________________ в качеството си 

на  ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
/посочва се длъжността и качеството на лицето, което има право да представлява и управлява/ 

на  ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Представляваното от мен юридическо лице е регистрирано по Закона за търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код /ЕИК/ е: 

_______________________________________________________________________________________ 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна 

отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. 

 

 

Дата: _________________      Декларатор: ______________________ 

                             /подпис и печат/ 

 

 
 
 
 

 

  



 
 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма, че лицето не е в ликвидация -  

за лица, които не са търговци 

Долуподписаният/ата  ___________________________________________________________________ 
/имена / 

с ЕГН __________________________ на длъжност ___________________________________________ 

  

в _____________________________________________________________________________________ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

Че не съм/не сме в ликвидация! 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по  

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: _________________      Декларатор: ______________________ 

                             /подпис и печат/ 
 

 
 
 

  



 
 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

от 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Управител /собственик на фирма/обект: ____________________________________________________ 

с ЕГН /ЕИК: _________________________ 

и адрес /на управление/: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Стопанисващ туристически обект: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

че предходното удостоверение за утвърдена категория на стопанисваният от мен туристически обект 

е ИЗГУБЕНО/ПОВРЕДЕНО/УНИЩОЖЕНО/ДРУГО: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Дата: _________________      Декларатор: ______________________ 

                             /подпис и печат/ 

  



 
 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

от 

 

Долуподписаният _______________________________________________________________________ 
 

в качеството ми на  управител на __________________________________________________________ 
 

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Декларирам, че ръководеното от мен юридическо лице не е  в производство по несъстоятелност 

или ликвидация, както и че не е обявено в несъстоятелност. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 
 
 

Дата: _________________      Управител: ______________________ 

                             /подпис и печат/ 

 


