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329 Регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания 
ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
(трите имена)
адрес:
Относно: Вписване в Регистъра по чл. 152, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН) и издаване на удостоверение за регистрация на специални технически средства за извършване на теренни археологически проучвания
С настоящето, заявявам желанието си да бъдат вписани в Регистъра по чл. 152, ал. 2 от ЗКН следните притежавани от мен специални технически средства:
Добави/премахни ред 
№
Вид на техническото средство
Марка
Модел
Специалните технически средства ще бъдат използвани при теренни археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода или за други нормативно уредени дейности от следните лица:
(посочват се трите имена на лицата, които ще работят със специалното техническо средство)
Добави/премахни ред 
№
Трите имена на лицето
ЕГН
В случай, че специалното техническо средство се използва за други нормативно уредени дейности, моля посочете:
Давам съгласието си да бъда информиран/а за действията по административния процес по телефон и/или електронна поща, като същите ще считам за официални.
Моля, изберете опция!
Прилагам следните документи:
Добави/премахни ред 
№
Документ
(забележка: 
Документ, удостоверяващ произхода и придобиването на специалните технически средства;Документ, удостоверяващ функционалното предназначение на специалните технически средства;Копие на документ за квалификация на лицето/лицата, които ще използват специалните технически средства;Друго, моля посочете.)
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)
ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
(наименование на организацията)
адрес:
Организацията се представлява от
(име и длъжност на лицето)
Упълномощен представител:
(име и документ за упълномощаване на лицето)
Относно: Вписване в Регистъра по чл. 152, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН) и издаване на удостоверение за регистрация на специални технически средства за извършване на теренни археологически проучвания
С настоящето, заявявам необходимостта от вписаване в Регистъра по чл. 152, ал. 2 от ЗКН на следните   специални технически средства, собственост на представляваната от мен организация:
Добави/премахни ред 
№
Вид на техническото средство
Марка
Модел
Специалните технически средства ще бъдат използвани при теренни археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни ценности на сушата и под вода или за други нормативно уредени дейности от следните лица:
(посочват се трите имена на лицата, които ще работят със специалното техническо средство)
Добави/премахни ред 
№
Трите имена на лицето
ЕГН
В случай, че специалното техническо средство се използва за други нормативно уредени дейности, моля посочете:
Давам съгласието си да бъда информиран/а за действията по административния процес по телефон и/или електронна поща, като същите ще считам за официални.
Моля, изберете опция!
Прилагам следните документи:
Добави/премахни ред 
№
Документ
(забележка: 
Документ, удостоверяващ произхода и придобиването на специалните технически средства;Документ, удостоверяващ функционалното предназначение на специалните технически средства;Копие на документ за квалификация на лицето/лицата, които ще използват специалните технически средства;Друго, моля посочете.)
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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