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По чл. 11, ал. 1 от Закона за меценетството 

/Вх. №

З А Я В Л Е Н И Е

ДО 

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Попълва се от физическото лице - меценат

1. 2.  
име, презиме, фамилия    ЕГН

3.
адрес 

Попълва се от юридическото лице - меценат

1.
наименование

2.
 единен идентификационен код

3.
седалище и адрес на управление

4. 5.  
име на представляващия      ЕГН

6.
решение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено-

полезна дейност при Министерство на правосъдието

II. ДАННИ ЗА ДОГОВОРА
Попълва се от мецената

1.
име/наименование на получателя на безвъзмездна помощ

2.
адрес/седалище на получателя на безвъзмездна помощ

3.
размер на предоставената безвъзмездна помощ

4.
срок на действие на договора

Желая да получа резултат от административната услуга:
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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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