
Стр. 1 от 3URI 1842

З А Я В Л Е Н И Е 
  

 за предоставяне на административна услуга 
„Заверка на документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, 
от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи 

на легализация и използване в чужбина “, 
  

извършвана от Министерството на културата

/Вх. №

ДО 
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

От

Представител на фирма:

Седалище и адрес на управление:

гр./с.

ул./ ж.к.

телефон

електронна поща 

/за юридически лица/

Постоянен адрес:

гр./с. Област

ул./ ж.к.

телефон електронна поща 

/за физически лица/

  
Попълва се, в случай че документите се внасят от лице, различно от притежателя на документите  

  
  Моля да бъде образувано производство за предоставяне на административна услуга „Заверка  на 
документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, от  второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, подлежащи на легализация и 
използване в чужбина“  

  
Във връзка с производството моля да бъде извършена ЗАВЕРКА  на следните документи в оригинал и/или 
нотариално заверено копие:

Лични данни на притежателя на документите

Име:



Стр. 2 от 3URI 1842

Презиме:

Фамилия:

Адрес за контакт:

ул./ бул./ж.к.

бл., вх., ет, ап.:

населено място:  ПК

телефон: ел. поща:

1. бр.

2. бр.

3. бр.

4. бр.

Прилагам за справка:

1. бр.

2. бр.

3. бр.

4. бр.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Заявите
л:

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Подпис:

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата:

Подпис:

Дата:

Приел документите:

Подпис:

Прeдал документите:

Дата:



Стр. 3 от 3URI 1842

Име и фамилия

Дата:

Получил  документите

Име и фамилия

Подпис:

Име и фамилия


Стр.  от 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
 за предоставяне на административна услуга
„Заверка на документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, от второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина “,
 
извършвана от Министерството на културата
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
От
Представител на фирма:
Седалище и адрес на управление:
/за юридически лица/
Постоянен адрес:
/за физически лица/
 
Попълва се, в случай че документите се внасят от лице, различно от притежателя на документите 
 
  Моля да бъде образувано производство за предоставяне на административна услуга „Заверка  на документи, издавани от МК и/или ведомствата на които е правоприемник, от  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, подлежащи на легализация и използване в чужбина“ 
 
Във връзка с производството моля да бъде извършена ЗАВЕРКА  на следните документи в оригинал и/или нотариално заверено копие:
Лични данни на притежателя на документите
Адрес за контакт:
Прилагам за справка:
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
Приел документите:
Получил  документите
Прeдал документите:
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