
Образец                                                                                  Приложение по т. 3 

                         от Заповед №………………….. 

 

 

 

            ДО 

            Г-Н КРУМ ЗАРКОВ 

            МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

 

ОТ 

 

     ........................................................................................................................................... …… 

 

     ЕГН: ......................................... ……………………………………………………………..... 
                       (посочва се когато кандидатът е български гражданин) 

 

дата и място на раждане…………………………………………………………………… 
(посочва се когато кандидатът е гражданин на друга държава – членка на Европейския  съюз, на държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария) 

 

     адрес:……………………………………………………………............................................. 

     упражнявана професия:………………………………………………………..................... 

            

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

           Моля, да бъда допуснат/а до участие в конкурса за нотариуси, насрочен на …………., 

за следните съдебни райони в поредност:  

           1. Районен съд ……………………….. 

           2. Районен съд ……………………….. 

           3. Районен съд ……………………….. 

           Прилагам документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност 

/ЗННД/, установяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1-7 ЗННД, а именно: 

           1. Документ за платена държавна такса – оригинал; 

           2. Удостоверение за раждане - нотариално заверено копие; 

           3. Документ за самоличност - нотариално заверено копие; 

           4. Декларация за липса на друго гражданство, извън българското и гражданство на 

държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - оригинал; 

           5. Диплома за завършено висше юридическо образование или диплома за завършено 

юридическо образование в чужбина и документ, който удостоверява, че придобитата диплома 

в чужбина се признава в Република България - нотариално заверено копие; 



           6. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност по Закона за съдебната 

власт, ако е издадено преди 1 март 2011 г. - нотариално заверено копие;  

           7. Документ за трудов стаж - трудова и/или осигурителна и/или служебна книжка - 

оформена по надлежния ред или документи за придобит юридически стаж съгласно 

законодателството на друга държава – член на Европейския съюз, на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, както и извлечение от нормативната уредба на съответната държава, която 

регламентира зачитането на стажа за юридически - нотариално заверени копия; 

           8. Документ за месторабота – нотариално заверено копие; 

           9. Свидетелство за съдимост, ако кандидатът не е български гражданин- оригинал; 

           10. Декларация по чл. 8, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗННД – оригинал; 

           11. Медицинско удостоверение — оригинал; 

           12. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, 

че лицето не страда от психическо заболяване – оригинал. 

            
 

 

 

                            С  УВАЖЕНИЕ: 

                                    …………………………………………….. 
             


