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ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 

Вх.№

Дата

попълва се от служебно лице

З А Я В Л Е Н И Е  
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАРИФА  

 

І.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕТО

Заявлението е за първоначално утвърждаване на тарифата 
Заявлението е за утвърждаване на изменение или допълнение на тарифа 

Тарифата е утвърдена със 
Заповед № 
Заявлението се подава от:   

ОКУП представителна организация на ползватели
Заявлението се подава на основание: (моля, отбележете) 

чл.94р, ал. 9 от ЗАПСП  чл. 94р, ал. 4от ЗАПСП     чл.95р, ал. 3 от ЗАПСП        

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАРИФАТА 

Категории права (моля, посочете) 

 

Видове права (моля, посочете) 

 

Видове произведения и други обекти на закрила (моля, посочете) 

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЯВИТЕЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ (точно наименование на заявителя, съгласно 

регистрацията му) 

ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

ЕИК (За чуждестранно лице  - код по 
БУЛСТАТ) 

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ (За непререгистрирани сдружения с нестопанска цел)

Фирмено дело: Номер: Година Съд

РЕГИСТРАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА: 

Удостоверение № Дата



Стр. 2 от 3URI 925

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:  (трите имена, ЕГН, длъжност, ЛНЧ, държава)

1.

ЕГН/ЛНЧ Длъжност Държава

2.

ЕГН/ЛНЧ Длъжност Държава

3.

ЕГН/ЛНЧ Длъжност Държава
Начин на представляване: заедно поотделно по друг начин

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Държава

гр./с.  ПК обл. общ.

район ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

телефон e-mail

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Съвпада с адреса на управление

Държава

гр./с.  ПК обл. общ.

район ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап. телефон

e-mail

АДРЕС НА АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС
съвпада с адреса на управление 
съвпада с адреса по регистрация
съвпада с адреса на кореспонденция

Държава

гр./с.  ПК обл. общ.

район ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

телефон e-mail

Лице за контакт (трите имена) 

ЕГН/ЛНЧ Длъжност e-mail

Телефон
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ПРИЛОЖЕНИЯ: (моля, отбележете)

проект на тарифа или проект за изменение или допълнение; 
 решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права за приемане на проекта 
по т. 1; 
 договор с Българската национална телевизия 

договор  с Българското национално радио
споразумение с представителна организация на ползватели по чл. 94р, ал. 3 от ЗАПСП 
доказателства, че преговорите по чл. 94р, ал. 3 от ЗАПСП са завършили без споразумение;
декларация по чл. 94р, ал. 9 от ЗАПСП, че за съответния начин на използване на съответната категория или вид 
права няма представителна организация на ползватели; 
 методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с икономическата стойност на 
правата за конкретния вид използване, както и с икономическата стойност на услугите, предоставяни от 
организациите за колективно управление на права; 
икономическа обосновка на проекта на тарифа 
 
документ за платена такса;
други (моля, посочете ) 

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата:
Подпис

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)


Стр.  от 
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 
попълва се от служебно лице
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАРИФА 
 
І.   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕТО
Заявлението се подава от:   
Заявлението се подава на основание: (моля, отбележете) 
ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАРИФАТА 
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЯВИТЕЛЯ 
СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ (За непререгистрирани сдружения с нестопанска цел)
РЕГИСТРАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА: 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:  (трите имена, ЕГН, длъжност, ЛНЧ, държава)
Начин на представляване:
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
АДРЕС НА АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС
ПРИЛОЖЕНИЯ: (моля, отбележете)
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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