
 

 

 

 

 

  
 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

                         ИСКАНЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 

 

От.............................................................................................................................................. 
/име: собствено,бащино,фамилно/ 

ЕГН..................................../ когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане/ 

 

Док. за самоличност: № ........................, издаден на: .....................г. от: ............................. 

 

Адрес : обл. ...........................общ. ......................, населено място...................................... .  
                                    /посочва се адрес за кореспонденция / 

бул./ул.................................................................бл........., вх. .......... №/ет./ап./.................... 
 

Телефон, факс или адрес на електронна поща: ............................................................................................. 

           Господин Кмет, 

Желая, да ми бъде издаден посочения документ: 

 I. Удостоверение за раждане /дубликат/ на………………………………….…………………... 

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

роден /а/ на………………………. в гр. / с /………………………………………………………….. 

Майка…………………………………………………………………………………………………… 

Баща……………………………………………………………………………………………………… 

 II. Удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/ между: 

Съпруг…………………………………………………………………………………………………… 

съпруга……………………………………………………………………..…………………………… 

Бракът е сключен на………………….…… год. в гр. / с./…………………………………………… 

 III. Препис-извлечение от акт за смърт на: 

Име на починалия /ата…………………………………………………………………………………. 

Починал /а/ на………………….…. год. в гр./ с. /…………………………………………….……… 

Срок за изпълнение: 
Експресна –    8 часа 

Бърза -             3 дни 

Обикновена – 7 дни 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ, 

ГРАЖДАНСКИ БРАК, ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ДУБЛИКАТ,  
Такса: 

Без такса - 
Експресна -    10.00 лв. 

Бърза -              7.50 лв. 

Обикновена -   5.00 лв. 
Служебна –  

 

Изпълнител:  Дирекция „Административно правно 

обслужване“ 
 



 IV. Препис-извлечение от акт за…………………………….……………………………………... 

на……………….…………………………………………………………………………………...……. 

 V. Пълен препис от акт за……………. на:………………….…………………………………… 

 VI. Заверено копие на акт от Регистър за гражданско състояние. 

 VII. Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 

на:………………….…………………………………………………………………………………… 

 VIII. За издаване на заверено копие от актове и документи по  гражданско състояние 

 

Подпис:………………………………………………….Дата: ………………………………………       
ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В: 

„Център за услуги на гражданите“ тел: 07142-2308 

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 удостоверение за раждане дубликат 

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. Дубликата на удостоверението за раждане се издава в общинската  
администрация, съхраняваща съответния регистър на актове за раждане преди  

2000г. 

3. Дубликат на удостоверение за раждане след 2000г. се издава и въз основа на  

Националния регистър на актовете по гражданско състояние. Документа се  

издава само въз основа на електронен еквивалент на актове, подписан с  

квалифициран електронен подпис във всяка общинска администрация с  

предоставен достъп до НЕРАГС- същото се отнася и до българските  

дипломатически и консулски представителства в чужбина 

4. Документ за самоличност  

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак дубликат 
1. Искането за издаване на удостоверителния документ се извършва лично от лице за 

което се отнася,  или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично 

пълномощно  

2. Дубликата на удостоверението за сключен граждански брак се издава в общинската 
администрация, съхраняваща съответния регистър на актове за сключен граждански брак преди 

2000г. 

3. Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак след 2000г. се издава и въз 
основа на Националния регистър на актовете по гражданско състояние. Документа се издава 

само въз основа на електронен еквивалент на актове, подписан с квалифициран електронен 

подпис във всяка общинска администрация с предоставен достъп до НЕРАГС- същото се 
отнася и до българските дипломатически и консулски представителства в чужбина 

4. Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак не се издава, когато в акта за 

сключен граждански брак е отразено, че бракът е прекратен 

5. Документ за самоличност 

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт  дубликат 
- Искането за издаване на препис-извлечението се извършва лично от наследник на 

починалото лице,  или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено 

изрично пълномощно  
- Издаването на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път се издава в 

общинската администрация, съхраняваща съответния регистър на актове за смърт преди 2000г. 
- Издаването на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път след 2000г.се 

издава и въз основа на Националния регистър на актовете по гражданско състояние. Документа 

се издава само въз основа на електронен еквивалент на актове, подписан с квалифициран 

електронен подпис във всяка общинска администрация с предоставен достъп до НЕРАГС- 
същото се отнася и до българските дипломатически и консулски представителства в чужбина 


