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Приложение № 1

З А Я В Л Е Н И Е

от

гражданство:
                                                                       (държава)

Постоянен адрес:
гр./с.  ПК общ.

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ бл. вх.. ет. ап.

телефон e-mail   

Адрес за кореспонденция: 

гр./с.  ПК общ.

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ бл. вх.. ет. ап.

телефон e-mail 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
  С настоящото заявявам на основание чл. 165, ал.1 от ЗКН желанието си:Да бъда вписан /а в 
публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и 
реставрация, както и адаптация на културни ценности в следната/ите област/и на дейност:

архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури 
и територии, както и етнографски с тези характеристики; 
произведения на изящните и приложните изкуства, както и археологически, писмени и 
книжовни, етнографски и други с тези характеристики; 
технически съоръжения, механизми и други подобни предмети, както и етнографски с тези 
характеристики; 
природни образци и антропологични останки. 

и със следната специалност

       2.  Да се актуализират данните в регистъра, подадени със заявление:

№

поради промяна в следните вписани обстоятелства

Давам съгласие, ако бъда включен в регистъра по чл. 165, ал. 1, в публичната част на 
регистъра да бъдат вписани следните данни за контакт:

Приложения:



Стр. 2 от 2URI 296

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 
Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                                       (държава)
Постоянен адрес:
Адрес за кореспонденция: 
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
  С настоящото заявявам на основание чл. 165, ал.1 от ЗКН желанието си:
Да бъда вписан /а в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, както и адаптация на културни ценности в следната/ите област/и на дейност:
       2.  Да се актуализират данните в регистъра, подадени със заявление:
Давам съгласие, ако бъда включен в регистъра по чл. 165, ал. 1, в публичната част на регистъра да бъдат вписани следните данни за контакт:
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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