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ЧРЕЗ 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

гр.СТАРА ЗАГОРА  
 

ДО 

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА 

        
        

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ………………………………………………………………………………………. 

ЕГН/ЛНЧ ……….………….., постоянен/настоящ адрес гр. /с./ …………………, 

ул. ………………………………………………………………………….. № ……,  

л.к. № …………………………….., издадена на ………….. от ………………..........,  

тел. за контакт: ……………………….. 
 

Моля, да ми бъде издадено удостоверение, в уверение на това, че към 

настоящия момент спрямо мен няма данни за обвинения по неприключени 

наказателни производства. 

Удостоверението ми е необходимо за: 

1. започване на работа в страната; 

2. започване на работа зад граница; 

3. във връзка с гражданство в страната и чужбина; 

4. реабилитация; 

5. разрешително за оръжие; 

6. лиценз; 

7. достъп до класифицирана информация (ЗЗКИ и ППЗЗКИ); 

8. друго …………………………………………………………. 
 

Удостоверението да послужи пред: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 
 

Желая да получа удостоверението в ……………………………………….. 

…………………………………… 
 

Прилагам документ за платена такса. 
 

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), 

давам своето съгласие, предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани 

изключително и само с оглед издаването на удостоверението. 
 

В съответствие с изискванията на ЗЗЛД, заявявам че желая и упълномощавам 

лицето ……………………………… ………………………………………………………, роден/а/ 

на ……………..г., да получи от мое име издадения въз основа на настоящото заявление 

удостоверителен документ, като се съгласявам с достъпа му до съдържащите се в 

удостоверителния документ мои лични данни. 
 

Дата: ……………..     ПОДПИС: 

гр. Стара Загора 
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Данни за банковата сметка, по която ТРЯБВА да бъде платена 

изискуемата такса за издаване на удостоверението:  

 

сметка на Прокуратурата на Република България – ГП : 

Банка : Българска народна банка 

BIC: BNBGBGSF 

IBAN: BG46BNBG 9661 3100 1391 01 

 

Таксата за това удостоверение НЕ МОЖЕ да се плати на ПОС-терминала на място 

тъй като се издава от НСлС и таксата се превежда по сметка на ПРБ, а не на 

Окръжна прокуратура-Стара Загора  


