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Приложение № 1

З А Я В Л Е Н И Е

от
(наименование на заявителя)

(със седалище и адрес)

представляван от
(трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)

Моля да ми бъде издадено разрешение за изработване на  бр.

копия/реплики на 
(наименование на културната ценност)

Мотиви и цели за изработване на копие/реплика

Копието/репликата ще бъдат изработени от:
(име/наименование, адрес за кореспонденция, лица, които представляват проектанта и/или изпълнителя, 

 и други данни съгласно съдебната, съответно търговската или друга регистрация)

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
  

Историческа справка за културната ценност.
Заверени копия на документи за проектанта и/или изпълнителя, както следва:

Удостоверение за актуално вписване в търговския регистър;

Документи, доказващи правото за извършване на определена дейност, когато такива се изискват 
съгласно закон или друг нормативен акт;

Копие от картата за идентификация за вписване в регистър БУЛСТАТ;
Копие от удостоверение по чл.165 от ЗКН.

Писмено съгласие с музея, когато движимата културна ценност не е вписана във фонда на 
заявителя, или писмено становище от заявителя, когато е музей, в чийто основен и научно-
спомагателен фонд е вписан предметът.

Писмено съгласие на лицето, упражняващо правото на собственост върху културната ценност, 
със световно или национално значение. 

Удостоверение за вписване на недвижими културни ценности в регистъра на Националния 
институт за недвижимо културно наследство.

Удостоверение за идентификация или паспорт - за движими културни ценности национално 
богатство.

Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство при възпроизвеждане 
на недвижима културна ценност в копие или реплика.

Специализирано  заснемане  на  недвижимата  културна ценност, подробна фотодокументация и 
проект за изработване на нейно копие или реплика.

Описание на технологичния процес на изработването и техника на изпълнението.
удостоверение за актуално вписване в търговския регистър;
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Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата:

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:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.


Стр.  от 
Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
(наименование на заявителя)
(със седалище и адрес)
(трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за изработване на 
(наименование на културната ценност)
(име/наименование, адрес за кореспонденция, лица, които представляват проектанта и/или изпълнителя,  и други данни съгласно съдебната, съответно търговската или друга регистрация)
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 
Заверени копия на документи за проектанта и/или изпълнителя, както следва:
удостоверение за актуално вписване в търговския регистър;
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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