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ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от

(държавен орган, ведомство, юридическо лице с нестопанска цел и регистрирано вероизповедание)

Относно: Създаване на обществена колекция.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящото заявявам желание да се съгласува проекта на решение за създаване на обществена колекция 
към:

с тематичен обхват:

и адрес за регистриране на колекцията:

гр./с.  ПК

обл. общ. район

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

Мотиви относно обществената значимост на колекцията:

Прилагам следните документи:

1. Списък на движими културни ценности, притежаващи удостоверение за идентификация съгласно чл. 98, ал. 3 
от Закона за културното наследство (ЗКН) или паспорт, за културни ценности по чл. 102, ал. 1 от ЗКН или на 
обособена група от предмети и образци, които нямат качества на движими културни ценности, но в съвкупност 
представляват научен, културен, обществен, религиозен или туристически интерес, съгласно Образец № 2.

2. Скица на помещенията, осигуряващи подходящи условия за съхранение и представяне на движимите 
културни ценности или на предметите и образците в постоянни и временни експозиции.

3. Източниците на финансиране на дейността.

4. Копия от документите на завеждащ колекцията и други длъжностни лица, ако са предвидени такива.

5. Предвидените дни за посещение за различните видове и категории посетители и начина, по който ще бъдат 
обявени.

6. Цифров шифър за обозначение на колекцията.

7. Становище от национален или регионален музей относно обществената значимост на колекцията.
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Заявявам следния адрес и телефон за контакт:

Желая да получа резултат от административната услуга:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Уникален номер на заявката:

Подпис

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Дата:
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Културни ценности, идентифицирани по реда на Наредба № Н  - 3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра 
на движими културни ценности, които могат да бъдат представени пред публика във вид на музейна експозиция.

Движимите културни ценности се описват в следния табличен вид:

Добави/
премахни 

ред 

Пореден 
№

Удостоверение за 
идентификация № или паспорт 

за културни ценности  - 
национално богатство

Регистрационен 
номер, документ Описание на предмета (тип, материал, тегло) Брой Снимка

+ -

(Забележка: Снимките могат да се представят на електронен носител.)
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