
 
 

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  

КМЕТА НА  

ОБЩИНА КУБРАТ 

 

ИСКАНЕ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 

 

 

ДАННИ ЗА МЪЖА __________________________________________ ЕГН_______________,  
 /име, презиме, фамилия/ 

телефон за връзка ______________, ЛК № _________________, издадена на _______________ 

от ________________________ постоянен адрес: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
/държава, област, община, населено място, ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ет., ап./ 

ДАННИ ЗА ЖЕНАТА _______________________________________  ЕГН_______________,  
/име, презиме, фамилия/ 

телефон за връзка ______________, ЛК № _________________, издадена на ______________ 

от ________________________ постоянен адрес: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
/държава, област, община, населено място, ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ет., ап./ 

 

 I. Желаем да сключим граждански брак на ___________________ г. от ___________ ч. в 

гр. /с. ___________________________________________  в ритуална зала / с изнесен ритуал в 

_______________________ в общината. 

 II. Свидетели при сключване на гражданския брак ще бъдат: 

  1. ________________________________________________________ ЕГН_________________ 
    /име, презиме, фамилия/ 

постоянен адрес: ________________________________________________________________  
/държава, област, община, населено място, ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ет., ап. / 

  2. ________________________________________________________ ЕГН_________________ 
    /име, презиме, фамилия/ 

постоянен адрес: ________________________________________________________________  
/държава, област, община, населено място, ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ет., ап./ 

Прилагаме следните документи: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпис на мъжа: 

/________________/ 

 

              Подпис на жената: 

/________________/ 

Дата: ________________              



 
 

Долуподписаните, посочени в т. 2 от настоящето искане, потвърждаваме съгласието си да 

бъдем свидетели по смисъла на чл. 10 от Семейния кодекс при сключване на гражданския брак 

между: 

 

имена: ______________________________________________________ ЕГН_______________  

и 

имена: ______________________________________________________ ЕГН_______________  

 

Подпис на свидетел по т. 2.1.: _________________ 

Подпис на свидетел по т. 2.2.: _________________ 

 

 

Забележка: 

1. Всички лични данни се посочват съгласно валидните документи за самоличност към момента 

на попълването. 

2. При подписването от страна на бъдещите съпрузи и техните свидетели, всеки от тях под 

подписа си изписва собственоръчно и трите имена. 

3. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за българските документи за самоличност, лицето променило 

фамилното си име въз основа на сключения граждански брак, е длъжно в срок до 30 дни да 

подаде заявление за издаване на нови документи за самоличност. 



 
 

 

 

………..………….ч.       Акт за граждански брак № ……....... / дата…..................... 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за сключване на граждански брак 
по чл. 9, ал. 1 от Семейния кодекс 

 

От _____________________________________________________________________________ 
име: собствено, бащино, фамилно 

с ЕГН /роден /а на ___________________ , месторождение: ________________________________, 
населено място / държава 

документ за самоличност № ____________ дата ______________ издаден от  _________________, 

със семейно положение преди сключване на брака: _______________________________________ 
неженен/неомъжена вдовец/вдовица разведен/разведена 

ЖЕЛАЯ ДА СКЛЮЧА ГРАЖДАНСКИ БРАК С 

_____________________________________________________________________________________________________ 

име: собствено, бащино, фамилно 

с ЕГН /роден /а на ___________________  

След брака ще нося фамилното име: ____________________________________________________ 

И ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм свързан /а с друг брак. 

2. Не съм поставян /а под пълно запрещение и не страдам от душевна болест или слабоумие, които 

са основание за поставянето ми под пълно запрещение. 

3. Не съм в родствена връзка по права линия и по съребрена линия до IV степен включително с 

лицето, с което желая да сключа брак. 

4.* Не страдам от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на 

поколението или на другия съпруг/Страдам от болест, представляваща сериозна опасност за 

живота или здравето на поколението или на другия съпруг и той знае за тези болести. 

5. Помежду ни не са създадени отношения, възникващи от осиновяване, които да ни поставят в 

родство по права линия или в отношения на брат и сестра. 

6. Осведомен съм за заболяванията по чл.7, ал.1, т.2 и т.3 от Семейния кодекс на лицето, с което 

желая да сключа брак. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 176 и чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата: __________________ 

ДЕКЛАРАТОР: __________________ 

Подпис 

 

* Ненужното по т. 4 се зачертава. 



 
 

 
 
 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 
Долуподписаните  

  1. ________________________________________________________ЕГН___________________ 
    /име, презиме, фамилия/ 

притежаващ/а Л.К. № ______________, издадена  на _______________ с валидност до _____________ 
 

  2. ________________________________________________________ЕГН___________________ 
    /име, презиме, фамилия/ 

притежаващ/а Л.К. №______________, издадена  на _______________ с валидност до _____________,  

 

съгласно чл. 18, ал. 1 от Семейния кодекс, 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, 

 

че след сключването на гражданския брак избираме следния режим на   

имуществени отношения:       

o Законов режим на общност 

o Законов режим на разделност 

o Договорен режим 

 
Регистрационен номер на сключен брачен договор: __________________________________________, 

Рег. № на Нотариуса в регистъра на Нотариална камара и район на действие:____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(данните се вземат от представеното  удостоверение от нотариус) 

 

 

 
Дата: __________________      ДЕКЛАРАТОРИ:  

1. __________________ 
    Подпис 

 

2. __________________ 
    Подпис 

 

 


