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 Приложение 1

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение за вписване в 

Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

Идентификация

ЕИК Фирмено дело Година

Наименование на читалището/сдружението

Уточнение относно заявлението
Вид на вписването първоначално вписване промяна в обстоятелствата
Данни за заявителя

Име, презиме, фамилия

Качество на заявителя председател секретар друго лице
Основни обстоятелства

Наименование на читалището/сдружението

Седалище и адрес на управление

гр./с.  ПК обл. общ.

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

телефон e-mail

Клон на читалище

гр./с.  ПК обл. общ.

ул./ бул./пл./ ж.к./кв./ м.

№ вх. ет. ап.

телефон e-mail

Източник на първоначално финансиране

Председател / Лицето представляващо читалищното сдружение 

Име, презиме, фамилия

начало на мандата край на мандата

Секретар

Име, презиме, фамилия

начало на мандата край на мандата

Членове на настоятелството

Име, презиме, фамилия

начало на мандата край на мандата

Добави Премахни
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Членове на проверителната комисия

Име, презиме, фамилия

начало на мандата край на мандата

Добави Премахни

Получаване на удостоверението
съгласие за получаване лично от звеното за административно обслужване

на посочения адрес на  управление
Приложения:

Копие от устава на читалището и читалищното сдружение;
Копие от съдебното решение за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел;
Копие от учредителното събрание за регистрация на юридическо лице с нестопанска цел (за новоучредено 
читалище/сдружение);
Списък на членуващите читалища (за читалищните сдружения).

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:
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