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ДО 

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

Приложение № 1

Вх.№ от

З А Я В Л Е Н И Е

от

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

телефон e-mail

гр./с.  ПК обл. общ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
С настоящото заявявам искането си за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН с 

образователно-квалификационна степен - магистър по специалност

притежавана научна степен/академична длъжност

Притежавам две разрешения за теренно архиологическо проучване №

и № като ръководител.

Прилагам следните документи: 
1. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен;  
2. копие на документ за придобита научна степен или за притежавана/заемана академична длъжност; 
3. копие на документ за професионален опит.  
4. таблица 1 (регистър по чл.150, ал. 2 от Закона за културното наследство) 

Пореден 
№ за 

регистъра

Номер на 
заявление за 
регистрация

Трите имена Образователно-
квалификационна 

степен

Научна 
степен

Академична 
длъжност

Професионален опит 
за лицата, 

кандидатстващи 
на основание § 29

+ -

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:


Стр.  от 
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С настоящото заявявам искането си за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН с 
и
като ръководител.
Прилагам следните документи:
1. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен; 
2. копие на документ за придобита научна степен или за притежавана/заемана академична длъжност;
3. копие на документ за професионален опит. 
4. таблица 1 (регистър по чл.150, ал. 2 от Закона за културното наследство) 
Пореден № за регистъра
Номер на заявление за регистрация
Трите имена
Образователно-квалификационна степен
Научна степен
Академична длъжност
Професионален опит за лицата, кандидатстващи на основание § 29
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)
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