
Национална агенция за професионално образование и обучение

(Попълва се от заявителя)
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ

З А Я В Л Е Н И Е
за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал.4, т.1 и т.2 от Закона за

професионално образование и обучение в издадените лицензии за професионално
обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7

от Закона за професионалното образование и обучение

от ……………………………………………………………………………………………….,

(пълно наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

представлявано от……………………………………………………………………………...

(собствено, бащино и фамилно име на представителя)

Адрес на заявителя по съдебна регистрация:

бул./ул. ……….………………………… гр./с. ……………………… пощенски код ……... 

община …………………, област ……………………тел./ факс …………………………… 

е-mail …………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля  да  впишете  в  лицензия  №  ................../.........................г.  на  Център  за

професионално  обучение/  Център  за  информация  и  професионално  ориентиране

към ........................................................................ следните промени в обстоятелствата по

чл.49а, ал.4, т.1 и т.2 от Закона за професионално образование и обучение:

1. Промяна на името на едноличния търговец / юридическото лице: 

от .................................................................. на .........................................................................

(Промяната  на  името  на  ЕТ не  се  отнася  до  промяна на  името,  в  резултат  от

прехвърляне  на  предприятието на  ЕТ на друго лице,  различно от  физическото

лице, получател на издадената лицензия)

2. Промяна на седалището и адреса на едноличния търговец/ юридическото лице:

от.......................................................................... на ...................................................................
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Национална агенция за професионално образование и обучение

3. Промяна  на  наименованието  на  центъра  за  професионално  обучение/  центъра  за

информация и професионално ориентиране:

от ................................................................на .............................................................................

4. Промяна на адреса на центъра за професионално обучение/ центъра за информация и

професионално ориентиране:

от ................................................................ на ............................................................................

(попълва  се  само  точката,  която  съответства  на  извършената  промяна  в

обстоятелствата на получателя на лицензията) 

Заявявам  желанието  си  издаденият  индивидуален  административен  акт  и

лицензията да бъдат получени (отбелязва се избрания начин на получаване):

 На място в звеното за административно обслужване на НАПОО

 Чрез  лицензиран  пощенски оператор,  като вътрешна  куриерска пратка,  на  адреса

изписан  като  седалище  на  центъра  за  професионално  обучение  и  център  за

информиране и професионално ориентиране, и декларирам, че пощенските разходи са

за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели  

 Като вътрешна препоръчана пощенска пратка, на адреса изписан като седалище на

центъра  за  професионално  обучение  и  център  за  информиране  и  професионално

ориентиране,  и  декларирам,  че  пощенските  разходи  са  за  моя  сметка,  като  давам

съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели  

 Като международна препоръчана пощенска пратка на адреса, изписан като седалище

на центъра  за  професионално  обучение  и център  за  информиране  и  професионално

ориентиране, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели   

Прилагам следните документи:

1. Удостоверение,  отразяващо актуалното състояние, издадено от съответния окръжен
съд по седалището на Юридическото лице с нестопанска цел в частна полза; 

*НАПОО прави служебна проверка относно всички обстоятелства по ЕИК за
регистрираните в Търговския регистър и по БУЛСТАТ за юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър при Министерството на
правосъдието.   

2. Лицензия №..................../…………..г. (оригинал);
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3. Документ за платена такса.

Лице за контакти:

……………………………………………………………………………...................................

(собствено, бащино и фамилно име)

Телефон: ………………………, факс: ………………….. e-mail: …………………………..

Адрес за кореспонденция на заявителя: ..............................................................................

....................................................................

Дата: ………………. Подпис и печат :………………………
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