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Стр. 1 от 2URI 1177

Вх. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ 
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА ЗАВЪРШИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ НА ГРАЖДАНИ, ПРИДОБИЛИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДО 27.12.1995 Г. И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-
КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „СПЕЦИАЛИСТ ПО …” до 22.05.2007 г. В СТРАНАТА 

Лични данни на заявителя

Име, презиме, фамилия:
(по документ за самоличност)

Представител на фирма:
(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

Адрес за контакт:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.:  населено място/п.к.:

тел.:  ел. поща:
(попълва се, в случай че документите се внасят от лице, различно от притежателя на документите)

Лични данни на притежателя на документите

Име, презиме, фамилия:

Адрес за контакт:

ул./бул./ж.к.:

бл., вх., ет., ап.:  населено място/п.к.:

тел.:  ел. поща:

 Моля да бъде издадено удостоверение, че приложената диплома дава правата на завършилите 
образователно-квалификационната степен

(„магистър“ / „професионален бакалавър по…”) 

в съответствие със Законa за висшето образование.

Завършил/а/ образование в 
       (висше училище)

през  година.

Притежава/м диплома серия  №  от  г.

Удостоверението ще послужи пред

за

Прилагам сканираните изображения на следните документи:
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Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

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 на заявителя: 

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1

Приел документите (Име и фамилия):

Дата: Подпис: 

Предал документите (Име и фамилия):

Дата: Подпис: 

Получил документите (Име и фамилия и адрес*):

*Забележка: В случай че документите се получават от лице, различно от заявителя, в заявлението се изписва и адресът на 
получателя по лична карта

Дата: Подпис: 
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Стр.  от 
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА ЗАВЪРШИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ НА ГРАЖДАНИ, ПРИДОБИЛИ ПОЛУВИСШЕ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 27.12.1995 Г. И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „СПЕЦИАЛИСТ ПО …” до 22.05.2007 г. В СТРАНАТА 
Лични данни на заявителя
(по документ за самоличност)
(седалище и адрес на управление на юридическото лице)
Адрес за контакт:
(попълва се, в случай че документите се внасят от лице, различно от притежателя на документите)
Лични данни на притежателя на документите
Адрес за контакт:
         Моля да бъде издадено удостоверение, че приложената диплома дава правата на завършилите образователно-квалификационната степен
(„магистър“ / „професионален бакалавър по…”) 
в съответствие със Законa за висшето образование.
                                                               (висше училище)
 година.
 г.
Прилагам сканираните изображения на следните документи:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
и декларирам, че разходите са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели
Забележка: Оригиналът на заявлението и документът за предплатена пощенска услуга за чужбина остават на съхранение в Министерството на образованието и науката
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
Приел документите (Име и фамилия):
Предал документите (Име и фамилия):
Получил документите (Име и фамилия и адрес*):
*Забележка: В случай че документите се получават от лице, различно от заявителя, в заявлението се изписва и адресът на получателя по лична карта
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