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Образец № 1 
(съгласуване задание за проект на постоянна експозиция)

ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От:
(трите имена)

Адрес:
гр./с.  ПК област

община район

ул. /бул. /пл. /ж. к. /кв. № бл. вх. ет. ап.
Телефон: факс: e-mail:

моб. телефон

Относно: Съгласуване задание за проект на постоянна експозиция

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящото заявявам желание да се съгласува проекта за създаване на постоянна експозиция на:

Прилагам следните документи:

тематична структура;

тематико-експозиционен план;

проект за художествено-пространствено оформление на експозицията;

рецензия за всеки раздел от тематико  - експозиционния, брой;

информация за наличие на помещения, осигурени със:

съгласувана документация по реда на чл. 84 ЗКН (прилага се само ако има намеса при сграда недвижима 
културна ценност ).

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)



 Стр 2 от 2URI 1136

Образец № 2 
(съгласуване задание за проект на постоянна експозиция)

ТЕМАТИКО  - ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН 

1. № по ред за съответната година.

2. Място на представяне (институция, зала, адрес). 

3. Тема и подтема.

4. Културна ценност (наименование).

5. Инвентарен номер.

6. Материал, размери и тегло.

7. Снимка.

8. Текст (видове), графичен материал, съдържание.

9. Място в експозицията.

10. Други характеристики при необходимост.

11. Необходимост от консервация и реставрация.

12. Забележка.
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Образец № 1
(съгласуване задание за проект на постоянна експозиция)
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
З А Я В Л Е Н И Е
 
(трите имена)
Адрес:
Относно: Съгласуване задание за проект на постоянна експозиция
С настоящото заявявам желание да се съгласува проекта за създаване на постоянна експозиция на:
Прилагам следните документи:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
Образец № 2
(съгласуване задание за проект на постоянна експозиция)
ТЕМАТИКО  - ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН 
1.
№ по ред за съответната година.
2.
Място на представяне (институция, зала, адрес). 
3.
Тема и подтема.
4.
Културна ценност (наименование).
5.
Инвентарен номер.
6.
Материал, размери и тегло.
7.
Снимка.
8.
Текст (видове), графичен материал, съдържание.
9.
Място в експозицията.
10.
Други характеристики при необходимост.
11.
Необходимост от консервация и реставрация.
12.
Забележка.
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