
       ДО 
       МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА 
       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
       ГР.СОФИЯ 
 
       ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
       от ................................................................................... 
         /име, презиме, фамилия/ 
       ЕГН.................................................................. 
       с адрес: гр......................................................... 
       ул........................................................№............. 
 
     относно: регистрация и вписване в регистъра на специално  
      техническо средство -металдетектор,по реда на чл.31,ал.1 
      от Наредба №Н-00-0001/14.02.2011год. 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
 
Моля да бъде извършена регистрация и вписан в съответния регистър, притежаваният от мен 
металдетектор - специално техническо средство по смисъла на разпоредбите на Закона за 
културното наследство /ЗКН/ 
 
марка:...................................., модел:............................., с фабричен №  ..................................  
принцип на работа ............................. 
/ако прибора не е фабричен се отбелязва,че е любителска изработка без марка, модел и номер/ 
 
марка:...................................., модел:............................., с фабричен №  ..................................  
принцип на работа ............................. 
/ако прибора не е фабричен се отбелязва,че е любителска изработка без марка, модел и номер/ 
 
марка:...................................., модел:............................., с фабричен №  ..................................  
принцип на работа ............................. 
/ако прибора не е фабричен се отбелязва,че е любителска изработка без марка, модел и номер/ 
 
Металдетектора съм придобил чрез покупко-продажба, за което прилагам препис от фактура и 
гаранционна карта. / касова бележка, договор или друг документ, удостоверяващ произхода и придобиването на 
прибора./  
Металдетектора ще ползвам за търсене на метални предмети – металдетектинг под формата 
на занимание през свободното си време, т.е. хоби, като същият няма да бъде използван за 
извършване на теренни археологически проучвания.  
Съгласно разпоредбата на чл.152,ал.2 и ал.3 от ЗКН е предвиден ред за регистрация на специални 
технически средства-металдетектори за извършване на теренни проучвания или за друга 
специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт, хипотези които са различни от 
предмета на практикуваното от мен хоби, но същевременно съгласно §16 от ПЗР на ЗКН, 
собствениците на специални технически средства са длъжни да поискат тяхната регистрация от 
министъра на културата по реда на този закон, респективно по реда на Наредба № Н-00-
0001/14.02.2011 год. на МК, поради което и подавам настоящото заявление.  
Тъй като практикуваното от мен хоби - металдетектинг е извън хипотезата на извършване на 
теренни проучвания, считам че не е необходимо да бъде прилаган препис на документ за 
квалификация на лицето, съгласно изискването на чл.31,ал.3,т.2 от Наредба № Н-00-0001 от 
14.02.2011 год.  
Считам, че молбата ми ще бъде удоволетворена. 
 
....................         С уважение: 
/дата/ 
гр. ....................        .........../подпис, име и фамилия/ 


