
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ" 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ДО 

2700 Благоевград 
пл. „Георги Измирлиев - Македончето" 

тел./факс: 073188 66 17 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

до 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ 

Съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше 

образование по специалността .Лраво·' и професионал на квалификация .. юрист· '. чл. 1 О. ш1 . 

1, студентите от специалност .Лраво·· провеждат задължителна учеб11а 11ршсп 1ка в 

общинска и областна администрация. 

Най-учтиво Ви молим да предоставите възможност на студента/ката 

с фак. № .„ .. ..... .. „ ... ........ ...... „ да се запознае в рамките на две седм1щ11 с дейността 11а 

общинската и областната администрация. 

За учебната практика НЕ следва да се заплаща някакво възнаграждение 11а 

студента/ката. ,. ,- _..-- · · ....:;:,_.,.._, 
Предварително бих~~ , ::дi J~~~агодарим за проявената отзивчивост . 
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СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

Общ1111с1ш администрация - гр . .. „ .... „„ „„„ „„.„„ ... „.„„„.„„„.„.„„„„„ .. „„ „„„ .. „ .дава 

настоящата служебна бележка на г-н/г-жа .. „.„„ .... .. „. „.„ ...... „„„„ ... „.„ .... „„„ „„„ „„„„„„.„„.„ .. 
с фак . № „„.„„.„ .. „„„„„„„„.„„„„ в уверение на това, че същият/та е бил/а на ед110сед1\1ична 

учебна практика от /дата/ „„„„„„„.„„„„„„ .„.до /дата/ „.„ .. „„„.„„„„„„ .. 

l(мст: .„ ........................... . 

/дата/ /подпис/ 

Печат 

/пме, фамплпя/ 

Областна администрация - гр . .. „„.„„.„ ... „ .. „„ .. ... „„„.„„„ „„„.„„„.„„ .. „„„„ .. „ „дава 
настоящата служебна бележка на г-н/г-жа .„ .. „„„„„„„ ... „.„„„„„„.„„ .. „„„„„„.„„„„„ .. „„„„ .. „„ 
с фак. № .„„„„.„„.„„„„„.„„„„„„. в уверение на това, че същият/та е бил/а на едносед~1ична 

учебна практика от /дата/ „„.„.„„„„„„.„.„.„„до /дата/ „„„.„„„.„„„„„„ .. 

Областен упраn11тел: .............................. . 
/дата/ /11од1111с/ 

Печат 

/пмс, фам11л11я/ 


