
БРОЙ	 51 	 Д Ъ Р Ж А В Е Н 	 В Е С Т Н И К 	 СТР. 	 13			

  2

за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на 

Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на 

Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен 

комитет на Европейските общности (ОВ, L 087, 31.3.2009 г., стp. 164): 

1. Давам съгласието си Националният статистически институт да предостави на 

Министерството на туризма следните данни от Годишния отчет за дейността за 2019 г. и  

2020 г., на управляваното/представляваното от мен предприятие, с цел извършване на 

документална проверка на декларираните обстоятелства за целите на процедура за 

предоставяне на ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ, съгласно чл. 26а, ал. 3 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, както следва: 

-  КИД на икономическата дейност;   

- Счетоводен баланс (индивидуален) за 2019 г. и 2020 г.;  

- Отчет за приходите и разходите, съдържащ и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности, за 2019 г. и 2020 г.;  

- Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 г. и 

2020 г. 

2. Съгласен съм предоставените от Националния статистически институт данни да бъдат 

разпространявани/публикувани в докладите по изпълнение на схемата за държавна помощ по  

чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,. 

 

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

деклариране на неверни данни. 

 

ПОДПИС: …………………………… 
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ОБРАЗЕЦ1  на ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
към чл. 8, ал. 1, т. 4 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ  НА КЛИЕНТИ ЗА НЕОСЪЩЕСТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ В 
ПЕРИОДА ОТ 1 МАРТ 2020 Г. ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛАТА 

ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID-19 
 

Долуподписаният/долуподписаната…………………………………………………………………….     

(собствено, бащино  и фамилно  име) 

в качеството ми  на 
……………………..……………………………………………………………………………………… 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да  представлява и управлява – 
например изпълнителен директор, управител и др.),  

представляващ _____________________________________________________________________,  

(наименование на кандидата) 

с  ЕИК _______________________ - кандидат по процедура за предоставяне на  ДЪРЖАВНА 
ПОМОЩ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ,  съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за 
преодоляване на последиците 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. По отношение на представляваното от мен предприятие са налице едновременно следните 
обстоятелства: 

а) дължимата сума, която е отразена в ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 за всеки един клиент, е за 
неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., която е 
осчетоводена като дължима сума към 5 април 2021 г. от представляваното от мен предприятие, и 

б) дължимата сума, която е отразена в ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 за всеки един клиент, е 
вследствие от невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги по нереализиран 
туристически пакет за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19  към представляваното от мен предприятие и същата е 
осчетоводена като невъзстановена до 5 април 2021 г. от представляваното от мен предприятие, и 

                                                            
1 Файлът - носител на съдържанието по настоящия Образец на Приложението, се подписва с валиден КЕП на локалния компютър в 
attached signature или в detached signature. Когато е подписан в: 

- attached signature - подписът и настоящият файл, носител на съдържанието, са в един файл, който (един файл) следва да се 
прикачи, към номера на настоящото приложение с указание към него, отразено във формуляра за кандидатстване „(Когато 
подписът и файлът, носител на съдържанието, са в един файл - attached signature)“; 

- detached signature - подписът e отделен файл от настоящия файл, носител на съдържанието, които (два или повече файла) 
следва да се прикачат към номера на настоящото приложение с указание към него, отразено във формуляра за кандидатстване 
„(Когато подписът e отделен файл от файла, носител на съдържанието - detached signature)“; 
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в) представляваното от мен предприятие НЕ Е разполагало въобще или Е разполагало 
частично с ликвидни средства до 5 април 2021 г. за възстановяване напълно на дължимата 
сума по неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., отразена в 
ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 за всеки един клиент. 

 

2. Общата сума/стойност на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 
1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 към 
представляваното от мен предприятие, която е осчетоводена като такава в периода от 1 март  
2020 г. до 5 април 2021 г., възлиза на ………………….…… (цифром и словом) лв. и е формирана 
при събиране на всички дължими суми на всички клиенти, отразени в ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 
- неразделна част от настоящата декларация. 

 

3. Общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 март 2020 г. до 5 април 2021 г., възлиза на 
……………………………………… (цифром и словом) лв. и се формира, както следва: 

а) общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., възлиза на 
……………………… (цифром и словом) лв. 

б) общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 януари 2021 г. до 5 април 2021 г., възлиза на 
……………… (цифром и словом) лв. 

 

4. Представляваното от мен предприятие НЕ Е разполагало въобще или Е  разполагало частично с 
ликвидни средства до 5 април 2021 г. за възстановяване на дължимата сума по неосъществени 
пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., отразена в ТАБЛИЧНА ФОРМА 
№ 1 за всеки един клиент, поради следните обстоятелства: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

(описват се обстоятелствата в свободен текст, мотивите, основанията и др., по преценка на 
кандидата) 
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в) представляваното от мен предприятие НЕ Е разполагало въобще или Е разполагало 
частично с ликвидни средства до 5 април 2021 г. за възстановяване напълно на дължимата 
сума по неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., отразена в 
ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 за всеки един клиент. 

 

2. Общата сума/стойност на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 
1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 към 
представляваното от мен предприятие, която е осчетоводена като такава в периода от 1 март  
2020 г. до 5 април 2021 г., възлиза на ………………….…… (цифром и словом) лв. и е формирана 
при събиране на всички дължими суми на всички клиенти, отразени в ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 
- неразделна част от настоящата декларация. 

 

3. Общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 март 2020 г. до 5 април 2021 г., възлиза на 
……………………………………… (цифром и словом) лв. и се формира, както следва: 

а) общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., възлиза на 
……………………… (цифром и словом) лв. 

б) общата сума/стойност на невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по 
нереализиран туристически пакет от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на 
възникналата епидемия от COVID-19 към представляваното от мен предприятие, която е 
осчетоводена като такава в периода от 1 януари 2021 г. до 5 април 2021 г., възлиза на 
……………… (цифром и словом) лв. 

 

4. Представляваното от мен предприятие НЕ Е разполагало въобще или Е  разполагало частично с 
ликвидни средства до 5 април 2021 г. за възстановяване на дължимата сума по неосъществени 
пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., отразена в ТАБЛИЧНА ФОРМА 
№ 1 за всеки един клиент, поради следните обстоятелства: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

(описват се обстоятелствата в свободен текст, мотивите, основанията и др., по преценка на 
кандидата) 
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ТАБЛИЧНА ФОРМА № 1 
(Табличната форма е примерна. Тя може да бъде заменена от кандидата с негова форма, но като 
задължително съдържание същата следва да съдържа минимум трите имена на лицето - крайния 
клиент/турист, на което се дължат суми, както и стойността на дължимата сума.) 
 

Име, презиме и фамилия на лицето - крайния клиент/турист, 
на което се дължат суми 

Стойност на дължимата 
сума  
(в лв.) 

  

  

  

(Добавят се или се премахват толкова редове от таблицата, колкото е броят на клиентите, 

на които се дължат суми) 
(Добавят се или се премахват толкова 
редове от таблицата, колкото е броят на 
клиентите, на които се дължат суми) 

ОБЩА СТОЙНОСТ/СУМА: (тук се записва общата сума/стойност) 

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни данни. 

 
ПОДПИС: …………………………… 
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