
Стр. 1 от 1URI 220

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ЗА ИЗДИРВАНЕ НА АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНА СПРАВКА

От:

(Име, презиме, фамилия на заявителя)

ЕГН/ЛНЧ:

Адрес:

Телефон: , e-mail:

№ на читателската карта:

 Желая да бъде направено издирване и да ми бъде предоставена справка по заявената тема. 
  
Издирването и предоставянето на справки се извършва срещу заплащане, съгласно Тарифата на държавните такси и Цените 
на услугите, предоставяни от Държавна агенция “Архиви”. Това важи и при отрицателен резултат от извършеното 
издирване. 

ТЕМА НА ИЗДИРВАНЕТО 
 
Моля, формулирайте Вашето искане! По Ваша преценка посочете информация, която би улеснила издирването и 
изготвянето на справката.

Начин на плащане на услугата:

на гише (в брой или с банкова карта чрез POS терминал);
банков превод.

Заявявам желанието си изготвената справка да бъде получена:

лично от читалнята на държавния архив
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

като препоръчана пощенска пратка
с куриерска услуга
друго

На електронна поща:
чрез Системата за сигурно електронно връчване

Дата: Запази

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.09.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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