
 
 

Вх. №  .................................       До Кмета 
Дата:  .............................. г.       на Община Кубрат 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ 

 ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ 

От: .................................................... ....................................................  ................................................... 
                       име: собствено        бащино         фамилно 

ЕГН: …………................................................................ 
 когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане 

ЛНЧ: ......................................................................................... 

ЕИК по БУЛСТАТ: ................................................................... ЕИК по ЗТР: .................................................................. 
когато заявлението се подава от заявител, регистриран по  когато заявлението се подава от заявител, регистриран по 
Закона за регистър БУЛСТАТ     Закона за търговския регистър 
 

Адрес: ........................................................................................................................ ........................................................... 
  посочва се адрес за кореспонденция 

Телефон:.......................................; Факс:...........................................; Електронен адрес: …………................................ 
 

Заявявам желанието си да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася: 

  за мен 

  за лицето: .................................................  .............................................. ............................................... 

  име:   собствено    бащино    фамилно 

ЕГН: …………................................................................ 
 когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане 
Място на съставяне на акта по гражданско състояние:………………………………………………………………. 
                                                                                                      /Населено място, община, ден, месец, година/ 

  1. Дубликат на удостоверение за раждане; 

  2. Фотокопие от акт за раждане; 

  3. Дубликат на удостоверение за граждански брак; 

  4. Фотокопие от акт за граждански брак; 

  5. Препис – извлечение от акт за смърт; 

  6. Съставяне на Акт: 

6.1. За раждане: 

6.2. За сключен граждански брак: 

6.3. За смърт: 

На…………………………………………………………………………ЕГН………………………………………………… 

                  /собствено, бащино, фамилно име/ 

На…………………………………………………………………………ЕГН………………………………………………… 

                  /собствено, бащино, фамилно име/ 

  7. Удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние;  

  8. Друго:....................................................................................................................... ............................................................................... 

Прилагам следните документи: ......................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

Информиран/и/ съм/сме/, че оригиналните документи, прилежащи към регистрите в Община Кубрат, не се връщат. 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
 Лично от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:.................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….…, 
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес …………………………………………………………………………………….….. 
 

Дата:  ............................        Подпис: .......................... 
              ден, месец, година 



 
 

 

ДО 

Г-Н КМЕТА 

НА ОБЩИНА КУБРАТ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

МАЙКА, БАЩА, ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 

 
От _____________________________________________________________ ЕГН __________________ 

 

Документ за самоличност № _______________________издаден на _____________________________ 

 

от ____________________________________________________________________________________  

 

 

От _____________________________________________________________ ЕГН __________________ 

 

Документ за самоличност № _______________________издаден на _____________________________ 

 

от ____________________________________________________________________________________  

                      

 

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, желаем детето ни от  

пол _________ родено на ____________________ в държава ___________________________________, 

да бъде записано със: собствено ___________________________ бащино_________________________ 

фамилно _________________________ име, поради това, че в документа, който представяме за 

съставяне за Акт за раждане от ___________________________________________________________,         

бащиното име не е вписано. 

 

 

 

 

ЗАЯВИТЕЛИ:  1. __________________ 

                                                                                                                                         

2. __________________ 

 

 

___________________ 20 _____ г. 

Гр. Кубрат  

 


