
2107 – Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или 

за промяна на настоящ адрес 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, тел. 

03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Финанси, бюджет, административно-правно и информационно обслужване“, 

Главен специалист „ГРАО“ 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99; 

 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на 

регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23; 

 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за 

гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2. 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление по образец; 

 Адресна карта за настоящ адрес по образец; 

 Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация от собственика на имота 

по образец; 

 Копие на документ за собственост на имота; 

 Проверка на достоверността и истинността на данните при подаване на заявлението и 

документите по чл.92 от ЗГР и вписване на новите обстоятелства в удостоверението. 

Такса на административната услуга: 

 5,00 лева. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 7 дневен срок от подаване на документите. 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 6 месеца. 

  

mailto:obshtina@sarnitsa.bg


Приложение № 1 към чл. 6, ал.1 

  
Вх. № .................................                До Кмета 

Дата: .............................. г.                на: .................................................. 

  ден, месец, година                  община/ район/ кметство 

ИСКАНЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

От: ....................................................  ....................................................  ................................................... 

име: собствено         бащино          фамилно 

ЕГН: …………...............................................................  ЛНЧ: …………………………………….. 

  когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане 

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:………………………… Адрес на електронна поща: .............................. 

Желая 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 

  1.Удостоверение за семейно положение; 

  2.Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; 

  3.Удостоверение за съпруг/ а и родствени връзки; 

  4.Удостоверение за родените от майката деца; 

  5.Удостоверение за правно ограничение; 

  6.Удостоверение за идентичност на лице с различни имена ……………………………..........………............................................... 

    вписват се различните имена 

............................................................................................................................. ...................................................................................; 

  7.Удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

  8.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина ………..........………………………….......................... 

............................................................................................................................. ...................................................................................; 

вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак 

  9.Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 

..................................................................................................................... ...........................................................................................; 

вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак 

  10.Удостоверение за постоянен адрес; 

  11.Удостоверение за настоящ адрес; 

  12.Удостоверение за промени на постоянен адрес; 

  13.Удостоверение за промени на настоящ адрес; 

  14.Друго:....................................................................................................................... .......................................................................... 

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

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

 



Приложение № 1 към чл. 6, ал.1 

 Заявявам желанието си издаденото удостоверение да бъде получено: 

  чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: .................................................................................................................,  

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели 

  като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

  като вътрешна куриерска пратка 

  като международна препоръчана пощенска пратка 

  лично от звеното за административно обслужване 

  по електронен път на електронна поща 

 

Дата: ..............................                 Подпис:............................... 

  ден, месец, година 



       Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2 
 

Входящ № ................................................... 

Дата............................................................... 

(ден, месец, година) 

 

До кмета на 

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

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

 

 

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 

ОТ 

 

Име:.....................................................................................................................ЕГН ............................................. 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

док. за самоличност  ........... № ..............................дата и място на издаване ..................................................... 

 

 

ЗАЯВЯВАМ НАСТОЯЩ АДРЕС 

Населено място (държава) ...................................................................................................................................., 

община..............................................................................., област.......................................................................... 

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

(наименование на локализационна единица – площад, булевард, улица, жк и др.) 

№................... вход ............................. етаж .................. апартамент ................................ 

Забележка: Когато настоящият адрес е в чужбина, се попълва единствено наименованието на държавата.  

Степен на образование 

1- образователна и научна степен “доктор” 

2- висше – магистър 

3- висше – бакалавър 

4- висше – професионален бакалавър (специалист, 

полувисше) 

5- професионално обучение след средно 

образование 

6- средно специално (техникум, проф. гимназия) 

7 – средно проф.техн. (СПТУ, проф. гимназия) 

8 – средно общо образование (гимназия) 

9 – професионално – техн. (ПТУ/ПУ) –след 8 кл. 

10 -професионално – техн. (ПТУ/ПУ) –след 7 кл 

А – проф. – техн. (ПТУ/ПУ) – прием след 6/7 кл. 

В – основно 

С – начално и по-ниско 

 

Цел на пребиваване Срок на пребиваване 

1 - постоянна работа                 5 - с (при) родители 

2 - временна работа                  6 - за гледане 

3 - сключване на брак              7 - други 

4 – образование                         8 - непоказана 

1 - до 1 месец                              4 - от 1 до 6 години 

2 - до 6 месеца                            5 - постоянно 

3 - до 1 година                            6 - -непоказано 

Подпис: 

 

Долуподписаните законните представители 

1.......................................................................................... ............................, ЕГН ........................................ 

2......................................................................................... ............................., ЕГН ........................................ 

съгласни сме с посочения настоящ адрес:                                      1. ............................................. 

     подпис 

2. ............................................. 

   подпис 

Адресната карта е подадена от упълномощеното лице .................................................................................... 

........................................................................................................................, ЕГН ............................................... 

с пълномощно от дата .............................................., издадено от: ……………………………………............ 

 

 

     Подпис:……………….…………: 

Ръководител на специализирана институция за отглеждане на деца ................................................................. 

................................................................................................................................ ЕГН ........................................... 

         Подпис: …..……………..........  

 

  



 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация 

 

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................., 

име: собствено, бащино, фамилно 

постоянен адрес: ......................................................................................................................... 

област , община, населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап. 

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

 

ЕГН .................................., документ за самоличност: вид..................... № ..........................., 

 

издаден на ......................... от ......................................., 

 

като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост: 

 

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

   област , община, населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап. 

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

 

декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 

 

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

име: собствено, бащино, фамилно 

ЕГН...................................., 

 

което да бъде регистрирано на посочения адрес на имота по: 

 

 настоящ адрес; 

 постоянен адрес; 

 постоянен и настоящ адрес. 

 

 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране 

или заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото 

напусне адреса на имота. 

 

Дата: .......................      ДЕКЛАРАТОР: ......................... 

           Подпис 

      ................................................................................ 
       собственоръчно изписано име на декларатора 

 


