
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Утвърждавам, 
Директор 
Иван Църов 

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА РЕДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

НА ИЗКУСТВОТО ОТ РИМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

I. Общи положения 

1. Всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговата националност и постоянен 
адрес, може да поиска от РИМ - Велико Търново идентификация на притежавана от него 
движима вещ/група вещи/колекция, съгласно чл. 10, ал.1, 2 от Наредба № Н - 3/03.12.2009 г. 
за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни 
ценности, както следва: 
- от 1 до 3 бр. - единични бройки; 
- от 4 до 9 бр. - група; 
(Групата е: класификационна музейна единица. Различните групи от музейни предмети се 
установяват в рамките на една разновидност по определен съществен признак или аспект, 
Е. Сачев. Социомузейна култура. Речник справочник.С, 2002, 76) 
- над 10 бр. - колекция. 
(Колекцията е: съвкупност от движими културни ценности, които в своята цялост и 
тематична свързаност имат научна и културна стойност. Чл. 108 от ЗКН) 
2. РИМ определя ден за посещение и приемане на документи за идентификация на съвременни 
произведения на изкуството - вторник - от 10.00 ч. до 16.30 ч., както и място - „Методически 
кабинет" в Административната сграда на РИМ - Велико Търново (съгласно чл. 12, ал. 6, т. 1 от 
Наредба № Н-3/03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра 
на движими културни ценности). 

II . Етапи за извършване на идентификация на съвременни произведения 
на изкуството. 

1. Деклараторът подава заявление по образец съгласно приложение № 5 към Наредба № 
Н - 3. Към заявлението се прилага декларация за произхода и способа за придобиване на 
вещта по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № Н - 3, както и всички налични за 
лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост. Прилагат се три цветни 
снимки (на електронен носител) на вещта, с размер не по- малък от 8 х 12 см. Ако заявените 
за идентификация вещи са повече от една, снимките са на всяка вещ поотделно. 



2. В 7-дневен срок от постъпването на заявлението и декларацията, съответно от 
сключването на договора по чл. 12, ал. 4, директорът на РИМ - Велико Търново издава 
заповед за назначаване на комисия, която да извърши идентификацията. В комисията се 
включват трима музейни експерти. 
3. В заповедта за назначаване на комисия се посочват вещта/групата/колекция - предмет на 
идентификацията, мястото, графикът и другите условия, свързани с работата на комисията, 
както и срокът за изготвяне на експертното заключение. 
4. Срокът, посочен в заповедта, може да бъде удължен по мотивирано предложение на 
комисията, ако в процеса на работа тя установи, че състоянието на вещта или нейна 
характеристика налагат това. Заявителят се уведомява за удължаването на срока. 
5. Заседанието на комисията се свиква от нейния председател и се счита за редовно, когато 
присъства целият състав. 
6. За резултатите от идентификацията комисията изготвя експертно заключение по образец 
съгласно приложение № 9. 
7. Експертното заключение задължително включва информация за наименованието, 
описанието, състоянието, теглото, авторството, мястото и времето на създаване, материалите 
на изготвяне, техниката, размерите, специфичните особености и други характеристики, както 
и най-малко една цветна снимка на културната ценност с размери не по-малки от 8 х 12 см. 
Върху долния десен ъгъл на снимката се полагат печатът на музея и подписът на 
председателя на комисията. Печатът трябва да обхваща и част от долния десен ъгъл на 
определеното за снимката поле. Експертното заключение може да не съдържа някои от 
характеристиките, когато не е възможно тяхното определяне. 
8. Експертното заключение се счита за прието, ако е подписано от всички членове на 
комисията. 
9. Експертните заключения се изготвят и подписват всяко в три еднообразни екземпляра, 
номерират с поредни номера за всяка календарна година и се подпечатват с печата на музея. 
10. Експертното заключение се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от подписването му, 
като същевременно заявителите се поканват да заплатят в срока държавната такса за 
издаване на удостоверение (чл. 18, ал.1, от Наредба № Н - 3/03.12.2009 г, ДВ, бр. 84, 
от 28.10.2011 г), както следва: 
- за една движима културна ценност - 15 лв.; 
- за група от движими културни ценности със сходни характеристики - 50 лв.; 
- за колекция от движими културни ценности - 100 лв. 
11. Въз основа на експертното заключение директорът на РИМ - Велико Търново издава 
удостоверение по образец съгласно приложение № 10 - в случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 
Наредба № Н - 3/03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на 
Регистъра на движими културни ценности. 
Удостоверението по ал. 2, т. 1 и 2 се издава в едномесечен срок от подписването на 
експертното заключение. 

Изготвил: Йорданка Райкова , ^ 
уредник в отдел „Фондове и Hayj 



Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 

До 
Директора на Регионален исторически музей 

З А Я В Л Е Н И Е 

от 
(трите имена или наименованието на собственика) 

С настоящето и на основание на чл. 97, ал. 3/ал. 4 от Закона за културното наследство 
заявявам искането си да бъде извършена идентификация на 
притежаваната/притежаваните от мен вещ/вещи/колекция. 

Прилагам: 
1. Документи, удостоверяващи правото ми на собственост, както следва: 

2. Декларация за произхода и способа за придобиване на 
вещта/вещите/колекцията. 

3. Три цветни снимки на вещта/вещите. 

Дата:.... 

Подпис: 



Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от 

Долуподписаният, 

(данни за физическото лице - собственик/представител на държавния или общински орган или 
институция/ представител на юридическото лице - собственик) 

декларирам следните известни ми факти и обстоятелства относно: 

1. произхода на вещ/вещи/колекцията 

2. способа за придобиване на вещ/вещи/колекцията 

Запознат съм с отговорността си за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс на Република България. 

Дата: 

Подпис: 


