
Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 
Образец на разрешението за временен износ/временно изнасяне на движими 
ценности, представляващи национално богатство или регистрирани в основен 
фонд на музей 
Permit template for temporary export/temporary removal of movable valuables being 
a national treasure or registered in a core museum fund  
 

 
  

Министерство на културата 
София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17 

тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551;  info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg 
Ministry of Culture 

Sofia, 17 Alexander Stamboliyski Blvd. 
phone: 02/ 9400900; fax: 02/ 9818145; duty phone: 02/ 9879551;  info@mc.government.bg ; www.mc.government.bg 
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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. Срок  на 
разрешението………. 
3. Permit validity 

 
  

4. Списък с описание на движимата 
културна ценност, което включва: 
-наименование;  
-размер;  
-материал,  
-датировка;  
-инвентарен или регистрационен 
номер, 
-за художествените произведения се 
посочва: автор и техника на изпълнение 
-стойност:  
 
4. List containing a description of the 
movable cultural valuable, including: 
- name; 
- size; 
- material; 
- date of origin; 
- inventory or registration number; 
- for works of art, author and technique of 
implementation; 
- value; 

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

 
  

6. Цел на временния износ/временното 
изнасяне 
6. Purpose of the temporary 
export/temporary removal 
 

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

 
  

9. Длъжност, подпис и печат на издаващия орган:  
9. Position, signature and seal of the issuing body: 
 
Дата и място на издаване: 
Date and place of issuing: 
 

 
  

Забележка: Разрешението е за еднократно използване в шестмесечен срок от издаването му. 
Note: The permit is for single use within 6 months of its issuing. 
 
 

 
 
 
 
 
 


