
2080 – Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 

имат актове, съставени в чужбина 

 

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. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление по образец; 

 Декларация по образец – 2 бр.; 

 

 При акт във Великобритания: 

 Оригинал от акт (раждане, брак, смърт) съставен във Великобритания; 

 Апостил; 

 Превод и легализация на акта от лицензирана агенция; 

 Заверка на превод на акта от нотариус. 

 

 При акт в ЕС: 

 Оригинал от акт съставен в ЕС; 

 Апостил; 

Или: 

 Многоезичен акт (раждане, брак, смърт) - Formula A,B,C; 

 Превод и легализация на акта от лицензирана агенция; 

 Заверка на превод на акта от нотариус. 

Или: 

 Стандартно многоезично удостоверение издадено от държава, в която е 

съставен акта; 

 Оригинал от акта (При СМУ отпада превод и легализация). 

 

 При акт в Република Турция: 
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 Оригинал от акт съставен в Турция; 

 Апостил 

Или: 

 Многоезичен акт (раждане, брак, смърт) - Formula A,B,C; 

 Превод и легализация на акта от лицензирана агенция; 

 Заверка на превод на акта от нотариус. 

 

Такса на административната услуга: 

 Безплатна. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 14 дневен срок от подаване на документите. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Безсрочен. 

  



ДО 

 КМЕТА  НА      

 ОБЩИНА СЪРНИЦА  

 

 

 

 

 

И   С   К   А   Н   Е 

 

ПО ЧЛ.118, АЛ.1 ОТ КОДЕКСА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО 

 

ОТ 

 

 

 

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

ЕГН......................................, с постоянен адрес........................................................................ 

в качеството си на родител/ пълномощник 

 

МОЛЯ, 

  

1.Да бъде съставен акт за раждане на детето.......................................................................... 

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

роден/а/ на .............................................................. в държава................................................. 

населено място........................................................................................................................... 

 

2.Да бъдат направени съответните вписвания в регистрите по гражданско състояние на 

населението, въз основа на представените документи. 

 

ПРИЛАГАМ: 

 

1.Заверен препис от чуждестранен документ. 

2.Декларация по чл.117 от  КМЧП. 

3............................................................................................................................ .........................

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

 

дата:.......................................    Подпис:......................................... 

               /................................../ 

 

 

Приел документите:.................................. 

   /подпис и дата/ 

 

Дл.лице:.................................................... 

       /име, фамилия/  

  



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.117, т.3 и т.4 

 

 

Долуподписаният………………………………………………………..…….... 

ЕГН: ……………….. л.к. №………………………, издадена на……………... 

От МВР…………………………с постоянен адрес: гр……………………….. 

Ул……………………………………………………………№………………… 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

За детето с име: собствено:………………….…..бащино:……………………. 

Фамилно:………………………………………..родено на……………………. 

в……………………………………………………………………с основание и  

                                           /държава, населено място/ 

искане за съставяне на акт за раждане: 

 

 

1. За същото лице родено в………………………………………………… 

няма съставен акт за раждане на територията на Република България. 

2. За съставяне на акт за раждане на същото дете няма висящ съдебен         

процес пред български или чуждестранен съд. 

3. На същото основание и за същото искане няма влязло в сила 

решение на български или чуждестранен съд. 

 

Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 



До  

Кмета на  

Община Сърница 

 

ИСКАНЕ 

По чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право 

 

 

От ……………………………………………………………………………………………… 

ЕГН ………………………….., документ за самоличност………, №…………………… 

Изд. от ……………………………, постоянен адрес: ……………………………………... 

 

Уважаеми г-н кмет, 

Моля да бъде пресъставен акт за сключен граждански брак на лицата 

 ………………………………………………………., ЕГН…………………………. 

 ……………………………………………………….., ЕГН………………………… 

Актът за брак е сключен на …………………………. в …………………………………… 

 

Моля да бъдат направени съответните вписвания в регистрите по граждански 

сътояние на населението въз основа на представените документи. 

 

Прилагам: 

1. Заверени препис от чуждестранен документ 

2. Легализиран превод на български език 

3. ……………………………………………………. 

 

 

Дата:…………………………                                                             Подпис:……………………… 

 

Приел документите:……………………. 

Длъжностно 

лице:……………………………………………………………………………… 

 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Подписаният/та…………………………………………………………………. 

ЕГН:……………………….. с постоянен адрес: гр.…………………………… 

обл……………………………ул…………………………………………№…... 

л.к.№………………………издадена на…………………от…………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Че са спазени условията по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса на международно 

частно прави /ДБ бр.42 /17.05.2005г./ 

 Не е заведено дело в Р. България за съставяне на акт за граждански 

брак; 

 Не е съставен/ пресъставен акт за представения граждански брак в 

друго населено място в Р. България; 

 Сключеният граждански брак не противоречи на изискванията на 

българското законодателство. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за даване на 

неверни данни. 

 

 

Декларатор:……………………………………………………………………. 

 

Дата:………………                                         

 

 

 


