
       Приложение № 2  към чл. 6, ал. 1 
               и към чл. 9, ал. 1 

Образец на заявлението за издаване на разрешение за временен 
износ/временно изнасяне на движими културни ценности със статут „национално 
богатство” или регистрирани в основен фонд на музей 

Permit application template for temporary export/temporary removal of 
movable cultural valuables covered by a “national treasure” status or registered in a 
core museum fund 
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1. Износител: 
(три имена и адрес за физически лица, 
наименование и ЕИК за юридически лица) 
1. Exporter: 
(full name and address for natural persons, name 
and company number for legal entities) 
 
 

2. Упълномощено лице 
(три имена, адрес) 
2. Authorised person 
(full name, address) 

3. До 
Министъра на културата 
Бул. Ал. Стамболийски № 17 
София 
 
Вх. № 
 …………………………………… 
(поставя се входящ деловоден номер
на Министерството на културата) 
 
3. To the Minister of Culture 
17 Al. Stamboliyski Blvd. 
Sofia 
Entry No……………………………….
(entry file number of the Ministry of 
Culture is affixed) 

 
  
 
  
 
  
 
  

4. Списък с описание на движимите 
културни ценности 
4. List containing a description of the movable 
cultural valuables 
 
 

5. Номер на удостоверението за 
идентификация съгласно Приложение № 11 
от Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за 
извършване на идентификация и за водене 
на Регистъра на движими културни 
ценности 
5. Identification certificate number pursuant to 
Annex 11 to Ordinance No. H-3 of 3.12.2009
on the arrangements for the establishment and 
maintenance of the Movable Cultural Valuable 
Registry  
 № 
…………………………………………………

 6. Заявен период за срок  на
разрешението……….  
6. Declared validity period of the permit
 
  
     
 

7. Снимка/и (8 cm х 12 cm)  
7. Picture/s (8 cm x 12 cm) 
 
 
 

8. Страна, за която е предназначен временния износ/временното изнасяне:……… 
8. Temporary export/temporary removal destination country: 
 
 
 

9. №…….. на гаранционно писмо, издадено 
от министъра на културата 
9. No. …. of the guarantee letter issued by the 
Minister of Culture 

10. Приложения съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1-8: 
10. Annexes pursuant to Art. 6(3)(1) to (8): 
1……………………………………………… 
2……………………………………………… 
3……………………………………………… 
4……………………………………………… 
5……………………………………………… 
6……………………………………………… 
7……………………………………………… 
8…………………………………………….. 

11. Подпис на заявителя или на упълномощеното лице:  
11. Signature of applicant or authorised person: 
 
Печат: 
Seal: 
Дата: 
Date: 

 
       


