
2020 – Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница 

от семейния регистър на населението 

 

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. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3; 

 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление по образец; 

 Извършва се проверка в ЛРК на лицето и въз основа на нея се издава заверен препис. 

 

Такса на административната услуга: 

 0,60 лв. на страница 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 7 дневен срок от подаване на документите. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Безсрочен. 
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MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

  

От ................................................................................................................. .............................................., 
(посочете трите имена на физическото лице) или 

…………………………………………………………………………………………………………………………..., 
(наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението) 

 

Адрес за кореспонденция:........................................................................................................................., 

тел. за връзка: ....................................., електронна поща…………………………................................., 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ми бъде предоставена 

наличната информация и/или ми се предоставят следните документи: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма*: 
(*Моля, заградете/подчертайте формата/-ите, в която желаете да получите исканата информация.) 

 

 Преглед на информацията – оригинал или копие; 

 Устна справка; 

 Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител, 

независимо от вида на записаното съдържание); 

 Копие, предоставено по електронен път, или чрез интернет адрес. 

 

 

Дата: .......................                                                                    Заявител: ............................ 

                                                                                                                             (подпис) 
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