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ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

З А Я В Л Е Н И Е

От
Tри имена на лицето, представляващо организацията

 Моля на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата да 
впишете в информационния регистър следната организация:  

Наименование на организацията

Единен идентификационен код:

Форма на собственост:
държавна общинска частна смесена

(моля отбележете)

Начин на създаване:
със закон

(посочва се брой и година на ДВ)

акт на Министерски съвет

(посочва се брой и година на ДВ)

решение на Общински съвет

(прилага се заверено копие)

по реда на ТЗ

(посочва се № на регистрацията)

по реда на Закона за кооперациите

(посочва се № на регистрацията)

по реда на ЗЮЛНЦ

(прилага се заверено копие от съдебно решение за  регистрация и актуално състояние)

чуждестранна организация 

(посочва се документа за създаване и се прилага легализиран превод на документа,  за създаване и за актуално 
състояние)



Стр. 2 от 2URI 1605

Предмет на дейност:

Начин на управление:

Представителство:
Седалище и адрес на управление:

държава: гр./с.

община област

ж.к.  бул./ул. №

бл. вход ет. ап. телефон

e-mail:

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Дата:
Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
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