
 Стр 1 от 12034URI

Вх. №                      До Кмета 

Дата:  на:
ден, месец, година община

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

От:
/име: собствено, бащино, фамилно/

ЕГН  

Адрес:
гр./с. община

област ул. /бул. /пл. /ж. к. /кв.

№ бл. ет. ап. телефон:

Моля да ми бъде издаден препис-извлечение от акт за смърт на:

ЕГН
    / посочват се лицето и ЕГН /

Починало на в град 

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

1Версия 28.07.2020 г.Дата на създаване
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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11.0.0.20130303.1.892433.887364
203401ZVLNv01
203401ZVLNv01.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	VnNomer: 
	DateVhNomer: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	: 
	txt_0008-000012_EGN: 
	SettlementName: 
	MunicipalityName: 
	DistrictName: 
	StreetBoulevardComplex: 
	BuildingNumber: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	Name: 
	EGN: 
	DateField3: 
	City: 
	DropDownList1: 
	TextField3: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2020-07-28
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 
	DateTimeStyle1: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DropdownListStyle5: 
	DropdownListStyle6: 
	DropdownListStyle7: 



