
ОБЩИНА РАКОВСКИ-ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА 
 

 ДО ОТДЕЛ ГРАО  
ПРИ ОБЩИНА РАКОВСКИ 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
  за извършване на административни услуги 

 

      от...................................................................................................с ЕГН.................................  
     ЖЕЛАЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА СЛЕДНАТА  УСЛУГА ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: 
� Издаване на удостоверение за наследници- 4,00 за първа страница и 1лв. за всяка следваща; 

� Издаване на на удостоверение за идентичност на имена- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт- 4,00лв. 

� Издаване на дубликати за удостоверения за раждане или граждански брак, както й за  
         повторно издаване на препис- извлечение от акт за смърт- 6,00лв. 

� Издаване на удостоверение за семейно положение- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверение за родствени връзки- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверение за българско гражданство- 4,00лв. 

� Адресна регистрация-промяна данните на постоянния и/или настоящия адрес- 2,00 лв. 

� Издаване на удостоверение за постоянен адрес  и/ или удостоверение за настоящ адрес- 2,00лв. 

� Легализация на документи по гражданското състояние  за чужбина- 10,00лв. 

� Издаванен удостоверение за поредност на децата- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверение за многодетна майка- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверение на български гражданин за граждански брак            
         с чужденец в чужбина- 4,00лв. 

� Издаване  на удостоверени на чужденец за граждански брак с българин в Р България- 4,00лв. 

� Извадане на удостоверение за промяна на данните по постоянен адрес- 4,00лв. 

� Извадане на удостоверение за промяна на данните по настоящ адрес- 4,00лв. 

� Издаване на удостоверения по искане на граждани...........................................................-4,00лв. 

� Препис от документ- за първа страница 3 лв., за всяка следваща -2 лв. 

ДОКУМЕНТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕН НА МОЕ ИМЕ / НА ИМЕТО НА 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................., 
който/която е мой/я: баща, майка, син, дъщеря, брат, сестра, баба, дядо,  леля, чичо,  племенник/ ца, 
съпруг/а,.............................................. 

ИЗБИРАМ СЛЕДНИЯТ ВИД УСЛУГА: 

�  ОБИКНОВЕНАУСЛУГА  извършва се  за срок от седем дни и се таксува без увеличение; 

�  БЪРЗА УСЛУГА  извършва  се за три работни дни-и се заплаща с 50% увеличение;  

�  ЕКСПРЕСНА УСЛУГА извършва се  в рамките на един работен ден и се заплаща със 100% 
         увеличение на таксата. 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 

�     Молба- декларация за наследници     /      �.................................................................... 
 

 
 

Запознат съм и съгласен със сроковете и таксите за извършването на услугата 
 
 

дата...............................           ...............................   
                                                                              /подпис/

ОБЩИНА РАКОВСКИ 
гр.РАКОВСКИ Пловдивска обл. 

Вх. №   
Получено на                   г. 



 


