
Основно училище  „Христо Смирненски“ – гр.Карнобат 

ул.”Христо Смирненски” №10; тел. 0559 22977; еmail:hr_sm@abv.bg 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

гр. КАРНОБАТ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение 

или доход 

 

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

/три имена по лична карта/паспорт/ 

 

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

                                        /адрес и телефон за кореспонденция/ 

 

гр./с. ……………………, община ………………………, област ...................................... 

 

 

Моля, да бъде издадено Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово 

възнаграждение или доход 

на .............................……………………………………………………………........................ 

/трите имена по лична карта/ 

ЕГН .................................., роден на ............................... в гр. ....................................., 

община ......................................., област ................................. за периода: 

от ........................ до ............................ на длъжност ................................................................ 

от ........................ до ............................ на длъжност ................................................................ 

от ........................ до ............................ на длъжност ................................................................ 

в .................................................................................................................................................... 

/изписва се мястото на работа/ 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от трудова/служебна книжка - .....................бр. 

2. Нотариално заверено пълномощно - .......................бр. 

3. Копие от Нотариално заверено пълномощно - .......................бр. 

4. Документ за платена по банков път сума за препоръчана пратка с „Известие 

за доставяне“ 

5. Други - ..................................................................................................... - .........бр. 

6. Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да 

бъде получен /отбелязва се избрания начин за получаване/ 

на място в администрацията на училището - ....................... /подпис на заявителя/ 

чрез „Български пощи“ ЕАД. Декларирам, че пощенските разходи са за моя 

сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели - 

........................../ подпис на заявителя/ 

Забележка: Оригиналът на удостоверението остава на съхранение в училището. 



 

 

 

 

 

Дата ……………                                                 С уважение:......................... 

                                                                                                       /подпис/ 

 

 

Приел документите: .............................................................., ................................................ 

                                                  /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

Предал документите: .............................................................., ................................................ 

                                                    /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

Получил документите: .............................................................., .............................................. 

                                      /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

 

Забележка: В случай, че желаете документите Ви да бъдат изпратени по пощата, моля, 

попълнете необходимата информация за пощенски плик. 

 

 

 

Указания за попълване на заявлението: 

1. Заявлението се попълва на ръка с печатни букви или електронно и се разпечатва. 

2. Заявителят посочва пълен адрес за кореспонденция. 

3. Ако заявителят промени адреса си след подаване на заявлението, той е длъжен в 

7-дневен срок да посочи новия си адрес чрез писмено уведомление. 

Кореспонденцията и всички уведомления се изпращат на последния посочен от 

заявителя адрес и се считат за връчени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основно училище  „Христо Смирненски“ – гр.Карнобат 

ул.”Христо Смирненски” №10; тел. 0559 22977; еmail:hr_sm@abv.bg 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

гр. КАРНОБАТ 

 

П Р О Т О К О Л 

за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за 

брутно трудово възнаграждение или доход 
 

 Днес, ……………, ……………………………………………………………………………,  

                                    /име и фамилия на служителя в училището/ 

длъжност ......................................  

На основание чл.29, ал.5 от АПК състави този протокол, в уверение на това, че: 

заявителят                         

 

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

                                         /трите имена по лична карта// 

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

                                        /адрес и телефон за кореспонденция/ 

 

гр./с. ……………………, община ………………………, област ...................................... 

 

 

устно заяви искане за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово 

възнаграждение или доход 

Заявителят прилага следните документи: 

1. Копие от трудова/служебна книжка - .....................бр. 

2. Нотариално заверено пълномощно - .......................бр. 

3. Копие от Нотариално заверено пълномощно - .......................бр. 

4. Документ за платена по банков път сума за препоръчана пратка с 

„Известие за доставяне“ 

5. Други - ..................................................................................................... - 

.........бр. 

6. Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да 

бъде получен /отбелязва се избрания начин за получаване/ 

на място в администрацията на училището - ....................... /подпис на заявителя/ 

чрез „Български пощи“ ЕАД. Декларирам, че пощенските разходи са за моя 

сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели - 

........................../ подпис на заявителя/ 

Забележка: Оригиналът на удостоверението остава на съхранение в училището. 

 

 

 



 

 

Дата ……………                                                 С уважение:......................... 

                                                                                                       /подпис/ 

 

 

Приел документите: .............................................................., ................................................ 

                                                  /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

Предал документите: .............................................................., ................................................ 

                                                    /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

Получил документите: .............................................................., .............................................. 

                                      /име, фамилия/                                             /длъжност/ 

 

Дата: .....................                                                подпис“ .......................... 

 

 

 

Забележка: В случай, че желаете документите Ви да бъдат изпратени по пощата, моля, 

попълнете необходимата информация за пощенски плик. 

 

 

 

Указания за попълване на заявлението: 

7. Заявлението се попълва от служител на администрацията на училището и 

се подписва от заявителя на всяка страница.  

8. Заявителят посочва пълен адрес за кореспонденция. 

9. Ако заявителят промени адреса си след подаване на заявлението, той е 

длъжен в 7-дневен срок да посочи новия си адрес чрез писмено 

уведомление. Кореспонденцията и всички уведомления се изпращат на 

последния посочен от заявителя адрес и се считат за връчени. 

 

 

 

 

 


