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Приложение № 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

за възпроизвеждане на българска банкнота или монета 

Долуподписаният (ата) ........………...………………………...........…..….......................……............... 
(трите имена) 

с ЕГН/ЛНЧ  .......................................... л.к. № ................................... дата на издаване ............................ 

с постоянен адрес гр./с. ............................................ област ............................................. п.код ............... 

ул. № / ж.к. ................................................................... бл. .............. вх. .............. ет. .............. ап. .............. 

телефон ........................................................, електронна поща .................................................................. 

подавам това заявление от: 

□ свое име 

□ името на …...........................................………………...........…..…......................................…… 
(име или наименование на лицето) 

с адрес гр./с. ........................................................ област ................................................... п.код ................ 

ул. № / ж.к. ................................................................... бл. .............. вх. .............. ет. .............. ап. .............. 

телефон ........................................................, електронна поща ............................................................ 

обект на възпроизвеждане  □ банкнота   □ монета 

описание на обекта на възпроизвеждане (номинална стойност, година, наименование и т.н.) 

........………...………..........................................………………...........…..…......................................…… 

вид на възпроизвеждането  □ материален носител □ електронен вид 

тип на копието 

посочете материала, от който ще бъде изработено копието…………………...............……… 

посочете достъпа до електронното копие…………………………………............…………...  

обем на възпроизвеждането 

□ цялата банкнота или монета □ част от банкнота или монета □ едностранно копие 

□ двустранно копие  □ копия на елементи от оригиналните изображения 

□ едностранно копие, изобразяващо част от лицевата или обратната страна 

цел на възпроизвеждането 

□ реклама  □ изложба  □ бижутерия   □ образование 

□ празник  □ информация □ други ………………………………………….......... 
(посочете целта) 

средство на възпроизвеждането 
□ листовка/брошура/диплянка □ картичка □ пощенска марка □ каталог 

□ вестник/списание/книга  □ телевизия □ видео/филм  □ Интернет 

□ медал/плакет/значка  □ плакат □ илюстрация  □ доклад/отчет 

□ други …………………………………………..............……………………..……...….………....... 
(посочете средството) 

 

Декларирам, че копието ще се ползва само за обявената цел. 

С подписване на заявлението декларирам, че съм запознат с информацията по чл. 13 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата 

на физическите лица във  връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 

данните), публикувана от Българската народна банка в интернет страницата www.bnb.bg, във 

връзка с подаването на това заявление.  

Дата ...................…………...        ................................. 
(подпис) 

отбелязвайте избраното поле □ със знак Х 


