
ДО 
КМЕТА НА 

(община/район) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2000) 

От ............................................................................................................................................ , 

(посочете трите имена на физическото лице) 
ЕГН ........................................... , постоянен/настоящ адрес: гр./с . ....................................... , 
община ...................................... , област ................................................................................. , 
ул. (ж.к.) ....................................................................... , тел.: ................................................. , 
електронна поща ............................................................................. . 

Заявявам желанието си да ми бъде издадено многоезично извлечение от акт за 

гражданско състояние ............................................................................. , което се отнася: 

(посочва се видът на акта - за раждане, за брак, за смърт) 
О за мен 
О за лицето: ............................................................................................................................ . 

(собствено, бащино и фамилно име) 
ЕГН: ....................................................................................................................................... . 

(когато лицето няма ЕГН, се посочва датата на раждане) 
Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен 
път. 
О Плащането е извършено по електронен път ( отбележете със знак , Т когато 

плащането е извършено по електронен път). 
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
О Лично от звеното за административно обслужване 
О 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: 
О Като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
□ Като вътрешна куриерска пратка;
О Като международна препоръчана пощенска пратка;
О Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган;
О По електронен път на електронна поща .................................................................... . 

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



ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В: 
„Център за услуги на гражданите" тел: 07142-2308 

(подпис) 

гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2; Общинска администрация - Костенец, п.к. 2030 
Чл. 62 и чл.63 от Наредба РД-02-20-09 от 21 май 2012г. за функциониране на единната 
система за гражданска регистрация 

Издаване на многоезично извлечение от акт по гражданско състояние 
1. Искането за издаване на удостоверителния документ се извършва лично от
лицето за което се отнася, от законните му представители, или от
упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично

пълномощно
2. Извлечението се издава в общинската администрация, съхраняваща съответния

регистър на актове за раждане 

3. Документ за самоличност

Експресна - 8 часа 
Бърза - 3 дни 
Обикновена - 7 дни 

Без такса
Експресна
Бърза
Обикновена 
Служебна-

10.00 лв. 
7.50 лв. 
5.00 лв. 

Приложени документи: 

Срок за изпълнение: 

Такса: 

Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната 
услуга; 
Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на 
услугата, ако такива се изискват; 
Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

Дата ......................... . Заявител: ................................ . 
Гр. /с./ ....................... . 


