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Приложение 1

ДО

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

З А Я В Л Е Н И Е

От

(име, презиме, фамилия и длъжност на представителя на ЮЛ и наименование на ЮЛ)

(адрес на седалището на ЮЛ; адрес за кореспонденция)

телефон ,  e-mail:

Относно: Вписване в Регистъра при министъра на културата по чл. 116, ал. 1 от 
Закона за културното наследство и издаване на удостоверение за извършване на търговска 
дейност с движими културни ценности.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящето, съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН), 
заявявам желанието си да бъда вписан/а в Регистъра по чл. 116, ал. 1 от ЗКН и да ми бъде 
издадено удостоверение по смисъла на закона на представлявания/ото от мен:

ЕИК/БУЛСТАТ

със седалище и адрес на управление

като търговец, извършващ сделки с културни ценности. 

Дейността ще бъде осъществявана в:

(указва се точно вида и наименованието, ако има такова, на обекта - магазин, галерия, ателие и др.)

с адрес: , телефон:

Давам съгласието си да бъда информиран/а за действията по административния 
процес по телефон и/или електронна поща, като същите ще считам за официални.

Прилагам следните документи:

1. Документи, удостоверяващи наличието на подходящи условия за съхранение на 
културните ценности - предмет на търговската дейност;

2.Удостоверение за регистрация в съответния регистър;

3. Декларация по образец, утвърден от министъра на културата, че лицето не упражнява 
професия, свързана с опазването на културните ценности;

4. Декларация по чл. 118 от ЗКН;

5. Други.
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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:

ДЕКЛАРАЦИЯ 
По чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за културното наследство

Долуподписаният/та
(име, презиме, фамилия на лицето, управляващо и представляващо лицата по чл. 115 от Закона за културното 

наследство)

ЕГН , л.к.№

издадена на постоянен адрес:

                                                                                                                 (гр./с., улица/ж. к., №/бл., вх., ет., ап.) 
 

Декларирам, че не упражнявам професия, свързана с опазването на културни ценности. 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс.

Дата: Подпис
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