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Образец на заявление за услуга № 2972 
Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и 

общинските администрации 
 

ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ  

З А Я В Л Е Н И Е  

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

община област

ул. (ж. к.)
телефон: e-mail:

 

Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение APOSTILLE на приложения/приложените 

документ/и. Внасям общо броя документи, както следва:

№ Вид на документа 
 

№ и дата на издаване 
на документа

№  на  
APOSTILLE 
(попълва се от 

служителя на ОА при 
предаване на 

документите)

+ -

Заявявам, че нося отговорността и последствията, които са свързани с представените от мен документи за 
заверка.  

 Документите се получават лично от звеното за административно обслужване.  
 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 12.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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