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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" 

МИНИСТEРСТВО НА КУЛТУРАТА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 

НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОКАЗ НА ФИЛМИ НА ТЕРИТОРИЯТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Регистрационен номер

дата на регистрация

(попълва се от ИА НФЦ)

Фирма (име): вид

регистрирана в фирмено дело № /

ЕИК/БУЛСТАТ

Киносалон/и

Киносалон №

Адрес: гр.  

Вид закрит открит/ летен

Представител

ЕГН , лична карта /

издадена от МВР  

Представител

ЕГН , лична карта /

издадена от МВР  

Адрес

Телефон , Мобилен , Факс

e-mail/www
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Приложени документи: 

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или заверен от консулска 

служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на 

чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по показ на 

филми (удостоверението от търговския регистър се изважда служебно от водещия регистъра 

в НФЦ); 

2. квитанция за платена такса.

Документите следва да бъдат представени - на хартиен носител и в електронен 

вариант или само на хартиен носител ако заявлението и документите са подадени  по 

електронен път -  при получаване на удостоверението за регистрация в ИА НФЦ.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата на създаване 01.07.2021 г.Версия 1

Дата:
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