
 

N по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА СРОК ТАКСА 

в лева 
ОБА1-
1 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ 
 
Необходими документи:  
Заявление по образец с нотариално заверен подпис 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.19а 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

7 дни без такса 

ОБА1-
2 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение за наследници от пряк 
наследник /пълномощник/ по образец  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24 
ал.1 и чл.106 ал.1 т.1 във връзка с чл.5, т.2                                                                                
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.1 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 9 – 12 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

обикновена 
услуга 
14 дни 

 
 

бърза 
услуга  
7 дни 

5.00 лв., за 
всяка 

следваща 
страница по 

1.00 лв. 
 

7.00 лв., за 
всяка 

следваща 
страница по 

1.00 лв. 

ОБА1-
3 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание -  Закон за гражданската регистрация - чл.24, 
ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 13 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

4 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА 
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24, 
ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.14 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
5 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И 
РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ 
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24 
ал.1 и чл.106 ал.1 т.1 във връзка с чл.5, т.2 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.7 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.15 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 4.00 

ОБА1-
6 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА 
НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (учредено по 
реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК)   
 
Необходими документи:  
Заявление и декларации по образец (за попечител, за настойник за 
зам.- настойник, за зам.- попечител и съветници)  
Съдебно решение, заповед за настаняване  
Лични документи  
Удостоверение за съдимост  
Списък на имуществото  
/документите се конкретизират при подаване на молбата според 
случая/  
 
Правно основание - Семеен кодекс - Глава единадесета (чл.153 и 
сл.) 
 
Изпълнител – Секретар, Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел 
„ТУЕ” 
 

7 дни 4.00 



 
ОБА1-

7 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА 
ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА 
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24 
ал.1 и чл.106 ал.1 т.1, във връзка с чл.5, т.1 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението  – чл.18 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
8 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В 
ЧУЖБИНА  
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Преведен и легализиран официален документ, от който да се 
видят личните данни и семейното положение на чуждия 
гражданин  
Заявление в свободен текст от чуждия гражданин с писмено 
съгласие да бъдат вписани личните му данни  в удостоверението 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24 
ал.1 и чл.106 ал.1 т.1 във връзка с чл.5, т.4 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6 и т.11 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.20 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 7.00 

ОБА1-
9 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА 
ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение на основание РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Данни за чуждестранния гражданин – по паспорт  
Декларация по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация  - чл.24 
ал.1 и чл.106 ал.1 т.1 във връзка с чл.5, т.4 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.21 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 

7 дни 7.00 



 
ОБА1-

10 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН 
АДРЕС ЗА ПЪРВИ ПЪТ  
 
Необходими документи:  
Заявление за постоянен адрес по образец 
Документ за самоличност /нотариално заверено изрично 
пълномощно/ 
Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР по образец – ако е приложима 
Документ за собственост или договор за ползване на имота за 
жилищни нужди или други документи, доказващи собственост на 
имота 
Декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.95 и 
98 във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1,                                                                                                                           
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.22 и 
чл.24 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
11 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН 
АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН  ПОСТОЯНЕН АДРЕС  
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание -Закон за гражданската регистрация -чл.106, 
ал.1, т.1,                                                                                                                   
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1 , т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.22, 
ал.1 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

12 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН 
АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 
 
Необходими документи:  
Заявление за постоянен адрес по образец 
Документ за самоличност /нотариално заверено изрично 
пълномощно/ 
Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР по образец – ако е приложима 
Документ за собственост или договор за ползване на имота за 
жилищни нужди или други документи, доказващи собственост на 
имота 
Декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.95 и 
чл.98                                                                                                                                
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.22, 
ал.2 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
13 

ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА 
ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА 
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.24 във 
връзка  с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1                                                                                                                                         
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.24 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

14 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ  
 
Необходими документи:  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Формуляр Адресна карта по образец  
Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР по образец – ако е приложима 
Документ за собственост или договор за ползване на имота за 
жилищни нужди или други документи, доказващи собственост на 
имота 
Декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.96 и 
99 във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т. 1                                                                                
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.23 и 
чл.25 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
15 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 
ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС  
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -чл.106, 
ал.1, т.1 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.23, 
ал.1 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

16 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС 
СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ 
ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС  
 
Необходими документи:  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Формуляр Адресна карта по образец  
Декларация по чл.92 ал.6 от ЗГР по образец – ако е приложима 
Документ за собственост или договор за ползване на имота за 
жилищни нужди или други документи, доказващи собственост на 
имота 
Декларация по чл.92 ал.3 от ЗГР по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -  чл.96 и 
чл.99 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.138, 
ал. 2 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
17 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА 
НАСТОЯЩ АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА  
 
Необходими документи:  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -  чл.24, 
във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1  
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.25 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

18 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
 
Необходими документи: 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Искане за издаване удостоверение въз основа на РН по образец  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл.24, 
ал.1  
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12 
Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 
05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на 
регистрите за пълно осиновяване –  чл.25, ал.1, т.1 
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и 
утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – 
чл.8, ал.1, т.2 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 17 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 4.00 

ОБА1-
19 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ 
МАЙКАТА ДЕЦА  
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл.24, 
ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6  
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12  
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.16 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
20 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – 
ОРИГИНАЛ 
 
Необходими документи: 
Съобщение за раждане /съдебно решение/ 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/ 
Препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български 
или дипломатически консулски представител или от 
чуждестранен местен орган по ГС 
Препис от акт за раждане по чл.63 и 66 от ЗГР 
Протокол за намерено, изоставено или подхвърлено новородено 
дете  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.43, 
ал.6 и чл.88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 

7 дни 

 

без такса 



 
ОБА1-

21 
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, 
СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА  
 
Необходими документи: 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Заверени, преведени и легализирани актове за гражданско 
състояние съставени в чужбина  
 
Правно основание - Закон за  гражданската регистрация - чл.72, 
ал.3 във връзка с чл.70, ал.1 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

14 дни 7.00 

ОБА1-
22 

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  
 
Необходими документи: 
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Решение на съд  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.74 и 
чл.76 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.2, т.4 и 7 
                                                                                                                             
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

7 дни без такса 

ОБА1-
23 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – 
ДУБЛИКАТ 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
/нотариално заверено пълномощно/ 
Документ за самоличност /на титуляра, на родител/настойник, 
попечител за малолетни и непълнолетни лица/  
Съдебно удостоверение  
Постъпило по служебен път искане 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88 
ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето                                                                               
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

 



 
ОБА1-

24 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН 
ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ 
 
Необходими документи: 
Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак 
Декларация по чл.9, ал.1, т.1 и т.3 от СК 
Медицинско свидетелство по чл.9, ал.1, т.2 от СК 
Нотариално заверена декларация за избрания режим на 
имуществени отношения или удостоверение от нотариус с 
регистрационен номер и дата на договора, съгласно чл.9, ал.2 от 
СК 
Удостоверение за семейно положение или документ, който да 
удостоверява, че няма законови пречки лицето да встъпи в брак, и 
че този брак ще бъде признат в съответната държава – преведен и 
легализиран, ако някое от лицата встъпващи в брак е гражданин 
на друга държава 
Препис или извлечение от акт за брак, съставен от български или 
дипломатически консулски представител или от чуждестранен 
местен орган по ГС 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88 
ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 
 

веднага 

 

без такса 

ОБА1-
25 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН 
ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
/нотариално заверено пълномощно/  
Документ за самоличност  
Съдебно удостоверение  
Постъпило по служебен път искане  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88 
ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. трето                                                                               
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 



 
ОБА1-

26 
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА 
СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ  
 
Необходими документи: 
Съобщение за смърт /документи от чужбина за настъпила смърт/ 
Съдебно решение  
Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/  
Документ за самоличност на починалото лице  
Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88, 
ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

веднага 

 

без такса 

ОБА1-
27 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА 
СМЪРТ – ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Документ за самоличност на пряк наследник /нотариално заверено 
пълномощно/  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88, 
ал.1, т.3 във връзка с чл.40 ал.1,изр. трето                                                                                                            
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

3 дни 4.00 

ОБА1-
28 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА 
СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА 
РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Документ за самоличност  
Нотариално заверено пълномощно 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.88, 
ал.4 и чл.24, ал.1 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

7 дни 4.00 



 
ОБА1-

29 
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО 
СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА  
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Издадения документ по гражданска регистрация или гражданско 
състояние  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -чл.106, 
ал.1, т.1 
Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи 
и други книжа (обн., ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г.) - чл.3 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 8.00 

ОБА1-
30 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В 
РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 
Необходими документи: 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РС по образец  
Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване в РБ  
Решение на ДА за бежанците при МС 
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -чл.106, 
ал.1, т.1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2    
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12 
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на 
удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.19    
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 4.00 

ОБА1-
31 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН 
ДО 1978 г. 
 
Необходими документи: 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец  
 
Правно основание- Закон за гражданската регистрация –чл.106, 
ал.1, т.1 
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.13 
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната 
евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета 
от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни 4.00 



 
ОБА1-

32 
ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ 
ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА 
ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 
Необходими документи: 
Постъпило по служебен път искане  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.106, 
ал.1, т.1 във връзка с чл.102, ал.1, т.3  
Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.13 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни без такса 

ОБА1-
33 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ПО ГРАЖДАНСКАТА 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И 
ИНСТИТУЦИИ  
 
Необходими документи: 
Постъпили по официален път писма  
 
Правно основание - Закон за гражданската регистрация -чл.106, 
ал.1, т.2 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

14 дни без такса 

ОБА1-
34 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА 
ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ  
 
Необходими документи: 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Искане за издаване на удостоверение въз основа на РН по образец 
Декларация за разделност /удостоверение от Нотариус за сключен 
брачен договор/  
 
Правно основание - Семеен кодекс - чл.19, ал.2 и 3 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни без такса 

ОБА1-
35 

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ 
 
Необходими документи:  
Нотариално заверена декларация за припознаване на дете по 
образец 
Удостоверение за раждане на детето – оригинал  
Документи за самоличност на родителите 
  
Правно основание - Семеен кодекс - чл. 65 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 

7 дни без такса 



 
ОБА1-

36 
ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
Необходими документи: 
Постъпило по служебен път искане  
Правно основание - Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 
и 4 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

14  дни без такса 
 
 

4.00 лв. само 
за частните 
съдебните 

изпълнители 

ОБА1-
37 

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ 
ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО 
ГРАЖДАНСТВО 
 
Необходими документи: 
Документ за самоличност /нотариално заверено пълномощно/  
Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на 
молителя  
Официален документ удостоверяващ промяна на имената ако има 
такива, както и официален документ за идентичност на лице с 
различни имена  
Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова: копие 
от паспорт  
Препис от акт за смърт, ако лицето е починало в чужбина и няма 
съставен акт за смърт в РБ: препис-извлечение от акт за раждане, 
ако лицето е родено в чужбина и няма съставен акт в РБ  
Молба по образец на МП  
Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на 
страната – за лицата от небългарски произход  
Снимки – 2 броя  
Платена държавна такса по сметка на МП  
 
Правно основание - Наредба №1 на  министъра на правосъдието и 
правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 
от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за 
българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1 
 
Изпълнител – Старши специалист „ЕСГРАОН” в отдел „ТУЕ” 
 
 

14 дни 7.00 

 

 

 

 

 

 


