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МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА 

ДО 

”ИЗОБЛОК” ЕООД 

адрес: гр. София, ул. „Пиротска” 98 

ЕИК: 123745189 

 Аз......................................................................................... ЕГН ........................................................ 

Заемана длъжност....................................................................... 

От името на фирма ..................................................................................  отказвам направената и 

/име на фирмата, ЕИК/ 
 
 

заплатена поръчка №......................., съгласно фактура .................... / ....................., за следното: 

 

№ курс Брой обучения ед. цена Сума 

1     

2     

3     

4     

5     

   Общо:  

Декларирам, че имам право да заявявам услуги или тяхното прекратяване от 

името на фирмата цитирана горе. 

Изберете вариант I или II, в зависимост от начина на доставяне на учебните материали: 

 

I. Онлайн 

Декларирам, че на дата ............................, на електронната поща ..................................., 

са получени данни за достъп до платформата за дистанционно обучение, като 
 

 тези данни за достъп не са използвани нито веднъж за влизане в платформата за 

дистанционно обучение; 

или 

 тези данни за достъп са използвани поне веднъж за влизане в платформата за 

дистанционно обучени. 

 

II. Офлайн 

Декларирам, че на дата ..............................., са получени офлайн учебни материали, 

изпратени с куриер/поща, които 

 не са приети и куриера ги върне към Изоблок ЕООД; 

или 

 са приети от куриера; 
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Всяко деклариране на неверни обстоятелства в тази Декларация, може да доведе до 

наказателна отговорност по смисъла на чл. 313* от Наказателния кодекс и може да послужи за 

доказателство за опит на кражба на интелектуална собственост. 

Причина за отказ от поръчката (задължително за попълване):.................................................................. 

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

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

 

При връщане на сумата, съгласно цитираната фактура, да бъде издадено 

Кредитно известие, което да изпратите: 

 за наша сметка (на Поръчителя) на адрес: гр. .......................................................................................... 

ул / бул. ............................................................................................. с куриер.................................................. 

или 

 само на електронна поща .......................................................................................................................... 

 

Ако поръчката е заплатена със банков превод, сумата се връща по същата банкова сметка. 

Ако поръчката е заплатена с Ипей, Изипей или чрез касов превод, моля, сумата да бъде върната по 

следната банкова сметка: 

 
IBAN: ....................................................................................................BIC........................................................  
 
Титуляр на сметката: ....................................................................................................................................... 
 

Допълнителни бележки:.................................................................................................................................. 

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

 
С Уважение:.....................................................................                   ............................................ 
                                           /имена на лице подаващо декларацията/                     /подпис и печат на фирмата/ 

 
 ......................................                                                                           
               /Дата/                                                                                      
 

 

    Поръчителя следва да представи (изпрати) не по-късно от 7 работни дни от получаването 

на електронна поща с данни за достъп или офлайн материали, попълнена настоящата 

Молба-декларация на e-mail: office@zbut-academy.bg като при липса на попълнени 

реквизити и/или неточности, Молбата се счита за некоректно изпратена. При коректно изпратена 

Молба ще получите становище в срок от 7 работни дни. Информация относно упражняване правото на 

отказ от поръчка, Поръчителят може да открие в Общите условия на Сайта. 

 

 

*Чл. 313. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) от Наказателния кодекс 

(1) Който потвърди неистина или затаи истина, в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се 

дава пред орган на властта за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с 

поправителен труд. 

(2) Същото наказание се дава и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ, в който по изрична разпоредба на закон, указ 

или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за 

невярно удостоверяваните обстоятелства или изявления. 


