
ДО ДИРЕКТОРА  на  НГ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№...................../..............................................г. 

от ................................................................................................................................ 

с адрес:....................................................................................................................... 

телефон:..................................................................................................................... 

Заявявам желанието си да ми бъде издаденo удостоверение за износ извън 

територията на Р.България на художествено произведение/предмет, което не 

представлява културна ценност по смисъла на чл. 7 от ЗКН. 

 

Представям .................бр. произведения/предмети. 

Описание на художественото произведение: 

вид и наименование:................................................................................................. 

материали и техника:.........................................размери (в см):............................. 

автор:.......................................................................... датировка:............................ 

стойност (лв)............................... износът е за......................................................... 

Прилагам: 

□ Снимки  

□ Списък, когато произведенията са две или повече от две. 

ДЕКЛАРИРАМ:  

Съгласен/на съм Националната галерия да съхранява и обработва личните ми 

данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които 

предоставям в качеството ми на заявител пред Комисията по износ при 

Националната галерия. 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на 

личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни. 

 

Дата.........................   Подпис..................................... 
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