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З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за извършване на теренни археологически проучвания по чл.148, 

ал.2 от Закона за културното наследство

ЧРЕЗ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
СЪВЕТА ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ 

ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

Образец № 1

От
/трите имена на заявителя/ 

1. С настоящото заявление, на основание чл. 150, ал.1 и чл.151, ал.1 от Закона за културното наследство 
внасям за разглеждане от Съвета за теренни проучвания предложение за издаване на разрешение за 
провеждане на редовни теренни археологически проучвания за обект

/точно наименование на археологическия обект/ 
 

2. С настоящото заявление, на основание чл. 150, ал.1 и чл.151, ал.1 от Закона за културното наследство 
внасям за разглеждане от Съвета за теренни проучвания предложение за издаване на разрешение за 
провеждане на редовни теренни археологически проучвания за обект

Описание на обекта на проучване и обосновка
Документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1 от ЗКН;
Работна програма за теренното проучване, документ, удостоверяващ неговото финансиране, както и за 
теренна консервация;

Искане за използване на специални технически средства, документ за регистрацията им, както и името на 
лицето, което ще работи с тях, или декларация, че не се предвижда ползване на такива средства;

Писмено съгласие на собственика, концесионера или ползвателя на имота;

Декларация, че не участвам в концесия на предвидената за проучване недвижима културна ценност;

Документ за предаване на археологическите находки от предходни теренни проучвания, издадени на 
заявителя, в държавен, регионален или общински музей;
Удостоверение за предадена теренна документация по чл. 153, ал. 2 от ЗКН;
Документ, удостоверяващ наличието на охрана на проучвания обект за периода на провеждане на 
проучването.

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:
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