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ОБЩИНА ИВАНОВО                 ДО  

ОРГАНА ПО 

НАСТОЙНИЧЕСТВО  

Вх.№ ____________________                И ПОПЕЧИТЕЛСТВО  

                   ПРИ ОБЩИНА ИВАНОВО 

Дата_____________202.. г.                 

 
 

МОЛБА 

за учредяване на настойничество над лице, поставено под пълно запрещение 
 

От 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

имена по документ за самоличност      собствено   бащино    фамилно  

 

ЕГН ………………………. Гражданство РБ  ……………………     

             държава  родствена връзка с поднастойното лице 

Постоянен адрес гр./с. …………………………………………………………………………………………..…….. 

по док. за самоличност  населено място   община   област    

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

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: № ……………………………. ИЗДАДЕН НА  ……………….  ОТ  МВР-

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

 

Моля, да бъде назначен настойнически съвет на 

 

............................................................................................................................................................ ...................... 
имена по документ за самоличност          собствено   бащино    фамилно 

 ЕГН      Гражданство РБ  ……………………………   

    държава  родствена връзка с молителя 

Месторождение: ……………………………………………………………………………………………………..  

    населено място   община   област    

 държава 

 

Постоянен адрес гр./с.  ……………………………………………………………………………………………….. 

по док. за самоличност  населено място   община   област    

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: №   ИЗДАДЕН НА    ОТ  

  

 

Поставен/а под пълно запрещение по гр.д. №………/………….г. по описа на Окръжен съд гр. ………………  

 

с Решение № ….. / ……………. г., влязло в сила на ………………… г.  

 

Сем. положение:……………………………………………… 

 

Предлагам следния състав на настойническия съвет: 

 

За настойник: 

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

имена по документ за самоличност       собствено  бащино    фамилно 

  

ЕГН ………………………………… Гражданство РБ  ……………………   

              държава   родствена връзка с поднастойното лице 

 

Постоянен адрес гр./с. 

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

по док. за самоличност  населено място   община   област  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: № ………………….. ИЗДАДЕН НА  …………………  ОТ МВР-………………………. 
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За зам.настойник: 

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

имена по документ за самоличност     собствено   бащино    фамилно 

  

ЕГН ………………………………… Гражданство РБ  ……………………   

     държава  родствена връзка с поднастойното лице 

Постоянен адрес гр./с. 

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

по док. за самоличност  населено място   община   област  

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

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

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: № ………………….. ИЗДАДЕН НА  …………………  ОТ МВР-………………………... 

 

За съветници: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
имена по документ за самоличност          собствено   бащино    фамилно 

ЕГН ………………………………… Гражданство РБ  ……………………   

      държава    родствена връзка с поднастойното лице 

 

Постоянен адрес гр./с. 

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

по док. за самоличност  населено място   община   област  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: № ………………….. ИЗДАДЕН НА  …………………  ОТ МВР-………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………........ 
имена по документ за самоличност          собствено   бащино    фамилно 

  

ЕГН ………………………………… Гражданство РБ  ……………………   

        държава  родствена връзка с поднастойното лице 

 

Постоянен адрес гр./с. 

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

по док. за самоличност  населено място   община   област    

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ул./бул./ж.к./пл.         № вх. ет. ап. 

Док. за самоличност: № ………………….. ИЗДАДЕН НА  …………………  ОТ МВР-………………………. 

 

Прилагам следните документи: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

С уважение,  

 

Дата:       Подпис :                                                                       

                  

       /__________________________________ / 


