
 Стр 1 от 22053URI

Вх. №       До Кмета 

Дата:                  на:
ден, месец, година община

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ

Подписаният
/собствено, бащино, фамилно, второ фамилно име/

Гражданство ЕГН  

Лична карта № издадена на от МВР
тел:

постоянен адрес 

област, община, населено място ул., бул., №, жк., бл., вх., ет., ап.

ПРИЗНАВА ЗА СВОЕ ДЕТЕ

собствено, бащино и фамилно име

Месторождение с ЕГН  
    област, община, населено място 

Акт за раждане № издадена от

Майка 
собствено, бащино и фамилно име

Желая да носи бащино и фамилно име 

Подпис

Подписаната 
/собствено, бащино, фамилно, второ фамилно име/

Гражданство ЕГН  

Лична карта № издадена на от МВР

постоянен адрес 

област, община, населено място ул., бул., №, жк., бл., вх., ет., ап.

ПОТВЪРЖДАВА

че e
 собствено, бащино и фамилно име на лицето, което припознава посочва се - бащата или майката

на детето ми ЕГН  
собствено, бащино и фамилно име 

Месторождение 
област община населено място

Подписаният/та/ 
собствено, бащино и фамилно име 

Подпис



 Стр 2 от 22053URI

удостоверявам верността на положените подписи 

длъжност

гр.

Извършил отразяването в акт за раждане № /

Дл.лице по гр.състояние: 
   подпис име и фамилия

Подпис

 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)


 Стр  от 
Вх. №
				  До Кмета 
Дата:
                 на:
ден, месец, година
община
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ
/собствено, бащино, фамилно, второ фамилно име/
област, община, населено място ул., бул., №, жк., бл., вх., ет., ап.
ПРИЗНАВА ЗА СВОЕ ДЕТЕ
собствено, бащино и фамилно име
                                    област, община, населено място 
собствено, бащино и фамилно име
/собствено, бащино, фамилно, второ фамилно име/
област, община, населено място ул., бул., №, жк., бл., вх., ет., ап.
ПОТВЪРЖДАВА
         собствено, бащино и фамилно име на лицето, което припознава посочва се - бащата или майката
собствено, бащино и фамилно име 
област община населено място
собствено, бащино и фамилно име 
удостоверявам верността на положените подписи 
                           подпис име и фамилия
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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