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     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

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 и фамилия  

 

Качество на заявителя   председател   секретар    друго лице 

 

Основни обстоятелства 

 

 

Наименование на читалището/сдружението 

 

 

 

 

Седалище и адрес на управление 

 

област  община  

 

Населено място  п.к.     

 

Район (за градовете с районно 

деление) 
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ж.к.  

 

ул.к./ул.  № бл.  вх.  ет.  ап.  

 

телефон  факс  

 

e-mail  web page  

 

 

Клон на читалище 

 

област  община  

 

Населено място  п.к.     

 

Район (за градовете с районно 

деление) 

 

 

ж.к.  

 

ул.к./ул.  № бл.  вх.  ет.  ап.  

 

телефон  факс  

 

e-mail  web page  

 

 

Източник на първоначално финансиране 

 

 

 

 

Председател / Лицето представляващо читалищното сдружение 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Секретар 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         
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Членове на настоятелството 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 

мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         
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Членове на проверителната комисия 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 

мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         
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Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

 

Име и фамилия  

 
Начало на 
мандата         Край на 

мандата         

 

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) 

 

Подпис 

 

 

Подпис и печат 


