
 Стр 1 от 12110URI

Вх. №                До Кмета

Дата:        на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е 
за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина   
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2110)

От:
(посочете трите имена на физическото лице)

ЕГН  

постоянен/настоящ адрес гр./с. 
област община

ул. (ж. к.)
телефон: e-mail:

Заявявам желанието си, да ми бъдат заверени следните документи по гражданско състояние за чужбина:

посочва се вида на документа: удостоверение за раждане  - дубликат, препис  - извлечение от акт за смърт и др. 

Документите са ми необходими за:

посочва се държавата

Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак Х, когато плащането е извършено по 
електронен път).

 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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посочва се вида на документа: удостоверение за раждане  - дубликат, препис  - извлечение от акт за смърт и др. 
посочва се държавата
Прилагам документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
 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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