
 Стр 1 от 1URI 820001

(университет)

(град)                (факултет)

 У В Е Р Е Н И Е

(име, презиме, фамилия)

ЕГН

с постоянно местожителство:  гр./с.  област 

е записан/а през  / учебна година в зимен семестър

на Изберете курс курс, редовно обучение за висше образование

образователно-квалификационна степен Изберете степен

по специалност

с факултетен №

Настоящото се издава в уверение на

Уверението се издава да послужи пред

Дата: Запази

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 20.12.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)

Прието и проверено от:

                (трите имена, длъжност) 

Дата: Длъжностно лице:

(подпис)


 Стр  от 
(университет)
(град)
                       (факултет)
 У В Е Р Е Н И Е
(име, презиме, фамилия)
с постоянно местожителство:  гр./с.
е записан/а през
 / 
учебна година в
семестър
на
курс,
обучение за висше образование
образователно-квалификационна степен
по специалност
с факултетен №
Настоящото се издава в уверение на
Уверението се издава да послужи пред
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка  (генерира се автоматично при избор на дата)
                (трите имена, длъжност) 
(подпис)
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