
ОБЩИНА ЗАВЕТ 
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

 

  
    ДО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ 

 ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ        ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

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

ЕГН   
(когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане) 

 

Адрес за кореспонденция:…..................................................................................................................... 
Телефон или адрес на електронна поща за комуникация с Община Завет: …..……………..….….……….. 
 
Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение/се извърши услуга/, което се отнася: 

□  За мен 

□ За лицето:…………………………………………….……………………... ЕГН…………….….……. 
  име: собствено   бащино     фамилно   

(моля маркирайте желаното с „Х”) 
  

Да сключа граждански брак в община Завет на………………...………….год. 
 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 

□ обикновена – 3 дни                 □  експресна – 3 часа  
 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 

□ обикновена – 3 дни                 □  експресна – 3 часа 
 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние  

□ обикновена – 3 дни                 □  бърза – 8 часа 
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт                      Срок за изпълнение – до 2 часа  

  
 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

□ раждане             □ граждански брак        □ смърт             Срок за изпълнение – до 3 часа   

 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат 
актове съставени в чужбина                                                                 Срок за изпълнение – до 7 дни   

□ раждане             □ граждански брак        □ смърт       
 Промяна в актовете за гражданско състояние                           Срок за изпълнение – до 5 дни   

 

 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Срок за изпълнение – до 7 часа 
   

 Припознаване на дете                                                               Срок за изпълнение – до 1 месец   
 

 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница 
от семейния регистър на населението                                       Срок за изпълнение – до 7 часа   

 
Заявявам, че упълномощавам………………………………………………………………………… 
с ЕГН………..............................., да получи заявената услуга. 
  
Заявявам, че желая да получа документа: 

□ по пощата с наложен платеж за моя сметка на адрес………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

□ на място 
Прилагам следните документи: 
1.……………………………………………………….………………………………………………….………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………...………..……  

 
Заявител:....................................... 

………………………………………………………………………./ 
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата 
на информация  и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Община Завет. Повече 
подробности за ангажиментите на Община Завет, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет 
адрес: www.zavet-bg.com. Адрес на Община Завет: ул. “Лудогорие” № 19, гр. Завет, пк 7330. 
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