
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ" 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

2700 Благоевград 

пл. „Георги Измирлиев - Македоичето" 

ДО 

ДЕКАНА НА 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 

ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ" 

БЛАГОЕВГРАД 

МОЛБА 

тел./факс: 073/ 88 66 17 

от ... „ ......................... „ ............ „ ........... „„„„.„ ...• „„„„ .. „„.„ Фак. No .. „ ........ „ ..... „„.„ .• „ .. 

/трите имена/ 

Специалност „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" 

Постоянно местожителство: гр ...................... „ ................ „„ .•••. „ .... „ ........•........ „„ .••••• „.„ .•••••. „ ..•. 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕКАН, 

Моля да бъда допуснат/а/ до защита на дипломна работа на тема: 

с научен ръководител ...... „ ........ . ........... .... „ ••••••••••••• „ „ .. „ .••• 

Дата: ...... „ .......... „ ... „ ........ „„. Подпис: ....... „ . . . . .....• „.„„.„ •.•....... 

СПРАВКА: Студентът/ката/ е положил/а/ всички изискуеми изпити по учебния 

план на Правно-историческия факултет за с11ециалност „НАЦИОНАЛНА 

СИГУРНОСТ". Оценките са нанесени в главната книга. 

Дата: .. „ .. „„„„„.„ .•• „ ... „ •• „„„. Инспектор: .. „ .. „ „ .......... „ •.... „ .... . 

/Таня Тодорова/ 

„ 



юго~АПАден rниgеrситет 
·НеОФИТ РИ/\СКИ· 
Б/\АrоевгrАд 

Благоевград 2700,ул. "Иваи Михай.1ов" № 66 

Те/. + 359173188 55 01, Fax: + 359173188 55 16 E-mail: info(ii)лvu.bg. http://www.swu.bg 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА АВТОРСТВО НА ДИПЛОМНА РАБОТА 

Долуподписаният/ата .................................. „ .... „ ........ „ .... „. „. „ •• 

(име, презиме, фамилия) 

(специалност, факултетен номер) 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Представената от мен дипломна работа е лична моя авторска 

разработка, резултат от собствени изследвания. 

Потвърждавам, че тя в нейната цялост и отделни части не е била 

използвана за придобиване на образователна и/или научна степен в ЮЗУ 

„Неофит Рилски" - Благоевград, или в други уни11ерситети. 

Формулировки, идеи и текстове, взети от други източници, са 

цитирани според изискванията. Дипломната работа не е публикувана на 

друго място. 

Декларирам, че предоставям правото на ЮЗУ „Неофит Рилски" -
Благоевград, съгласно процедурите и правилниците на университета, да 

архивира и съхранява тази дипломна работа с цел доказване във времето на 

моето авторство. 

Дата: „ „ „20„ „ „ r. Дипломант: 


