
ГРАО

Наименование на услугата Необходими документи Срок за изпълнение Цена на услугата
Издаване на удостоверение за 
раждане -дубликат

• заявление по образец ;                     
• документ за самоличност;

До 1 работен ден                            
До 3 работни дни

7.50 лв                                                      
5.00 лв

Издаване на удостоверение за 
сключен граждански брак -
дубликат

• заявление по образец ;                     
• документ за самоличност .

До 1 работен ден                            
До 3 работни дни

7.50 лв                                                      
5.00 лв

Издаване на препис-извлечение 
от акт за смърт

• заявление по образец ;                     
• документ за самоличност .

До 1 работен ден                            
До 3 работни дни

7.50 лв                                                      
5.00 лв

Издаване на преписи или 
заверени копия от съставени 
актове за гражданско състояние

• заявление по образец ;                     
• документ за самоличност .

До 1 работен ден 3.00лв

Издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на 
населението

• искане по образец ;                     • 
документ за самоличност .

До 1 работен ден 6.00лв

Издаване на удостоверение за 
липса на съставен акт за 
гражданско състояние

• заявление по образец ;                     
• документ за самоличност .

До 1 работен ден 4.00лв

Издаване на удостоверение за 
наследници

• искане по образец от пряк 
наследник;                                             
• документ за самоличност;               
• при необходимост и други 
документи, касаещи наследниците 
на починалото лице.

с ЕГН  До 1 работен ден                 
До 3 работни дни                                   
без ЕГН До 3 работни дни           
До 7 работни дни          

6.00 лв                                                      
4.00 лв.



Издаване на удостоверение за 
семейно положение

• искане по образец ;                           
• документ за самоличност .

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
семейно положение, съпруг/а и 
деца

• искане  по образец ;                           
• документ за самоличност .

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
съпруг/а и родствени връзки

• искане по образец ;                            
• документ за самоличност .

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
родените от майката деца

•   искане по образец ; документ за 
самоличност

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
сключване на брак от български 
граждани в чужбина

•   искане по образец ; документ за 
самоличност; преведен официален 
документ за семейно положение на 
чуждия гражданин

До 1 работен ден 5.00 лв

Издаване на удостоверение за 
снабдяване на чужд гражданин с 
документ за сключване на 
граждански брак в РБългария

•   искане по образец ; документ за 
самоличност; декларация по 
образец от чуждия гражданин

До 1 работен ден 5.00 лв

Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес /при заявяване 
на нов постоянен адрес/

• заявление за постоянен адрес по 
образец ;                                                
• документ за самоличност;   
документ за собственост или 
договор за ползване на имота за 
жилищни нужди;                      
писмено съгласие на собственика 
чрез декларация по образец, 
подадена лично или с нотариална 
заверка на подписа

До 2 работни дни 4.00 лв



Издаване на удостоверение за 
промени на постоянен адрес

•   искане по образец ;            
документ за самоличност

До 1 работен ден 4.00 лв .

Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес /при 
съществуващ в електронния 
регистър/

• искане по образец;                             
• документ за самоличност;

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес /при заявяване на 
нов настоящ адрес/

• адресна карта по образец ;                                                
• документ за самоличност;   
документ за собственост или 
договор за ползване на имота за 
жилищни нужди;                      
писмено съгласие на собственика 
чрез декларация по образец, 
подадена лично или с нотариална 
заверка на подписа

До 2 работни дни 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
промени на настоящ адрес

• искане по образец;                            
• документ за самоличност;

До 1 работен ден 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
настоящ адрес /при съществуващ 
в електронния регистър/

• искане по образец;                            
• документ за самоличност;

До 1 работен ден 4.00 лв



Припознаване на дете • заявление по образец ;                     
• документ за самоличност на 
родителите ;                                          
• оригинално удостоверение за 
раждане                                                    
• нотариално заверена декларация 
или заявление за припознаване

До 3 работни дни Без такса

Заверка на документи по 
гражданско състояние за чужбина

•   документ за самоличност . В зависимост от вида на услуга10.00 лв

Възстановяване и промяна на 
име по чл. 19а от ЗГР

• заявление по образец с нотариална 
заверка на подписа;                              
• документ за самоличност;

До 5 работни дни Без такса

Отбелязвания, допълнения и 
поправки в актове за гр. 
състояние, извършени по съдебен 
или административен ред

• съдебни решения;                             
• административни решения;

До 7 работни дни Без такса

Удостоверения и кореспондения с 
институции, съгласно чл. 88а от 
ЗГР

• писма До 5 работни дни Без такса

Изискване на удостоверение за 
верен ЕГН от ТЗ "ГРАО

•   заявление по образец;        
документ за самоличност

До 7 работни дни 4.00 лв



Присвояване на ЕГН на 
бълг.гражданин, на лице с 
придобито бълг.гражданство, с 
разрешено постоянно и 
дългосрочно пребиваване, със 
статут на бежанец

• разрешение за пост.пребиваване 
от МВР;                                                      
• писмо от МП  за придобито 
/възстановено/ бълг.гражданство с 
Указ на президента;                              
• разрешение от Агенцията за 
бежанците за предоставяне статут 
на бежанец;

До 7 работни дни Без такса

Признаване на чуждестранно 
решение по КМЧП

• документ за самоличност;                
• заявление по образец;      
нотариално заверена декларация по 
чл. 117 от КМЧП;                
преведени и легализирани 
документи от чужбина /оригинал 
или нотариално заверени 
ксерокопия/                                

До 1 месец Без такса

Промяна на ЕГН на български 
гражданин

• заявление по образец;                       
• документ за самоличност; съдебно 
решение; акт за раждане

До 7 работни дни 4.00 лв

Вписване на промяна на име в 
акт за гр. състояние /чл. 76 от 
ЗГР/

• заявление по образец;                      
• документ за самоличност; 
ксерокопия на официални 
документи

До 2 работни дни Без такса

Издаване на удостоверение за 
правно ограничение

• искане по образец;                            
• документ за самоличност;

До 1 работен ден 4.00 лв



Заверка на молба-декларация за 
последна пенсия

• молба-декларация от пряк 
наследник;                                             
• документ за самоличност;

До 1 работен ден Без такса

Презаверяване на документи по 
гражданско състояние

• искания по образец;                                             
• документ за самоличност;

В зависимост от вида на услуга2.00 лв

Издаване на удостоверение за 
учредено настойничество и 
попечителство

• заявление по образец;                        
• документи за самоличност              
• решение на окръжен съд

До 1 месец Без такса

Заверка на декларация за 
постоянно пребиваване на 
чужденец в РБългария /обр. № 2/

• заявление по образец;                      
• документ за самоличност

До 2 работни дни 4.00 лв

Други удостоверения по искане 
на граждани

• искане по образец;                             
• документ за самоличност

До 2 работни дни 4.00 лв

Издаване на удостоверение за 
идентичност на лице с различни 
имена

• искане по образец;                             
• документ за самоличност

До 1 работен ден 4.00 лв

Поддържане на електронния 
регистър на населението

• от държавни и съдебни органи; След сверяване и уточняване Без такса

Обобщена справка за гражданско 
състояние, искана от съдия-
изпълнител

• писма; До 5 работни дни 6.00 лв



Издаване на удостоверение за 
раждане - оригинал

• документ за самоличност;                        
• съобщение за раждане;                    
• заявление по образец за исканото 
име на детето;                                       
• при необходимост нотариално 
заверена декларация или заявление 
за припознаване;                       
съдебно решение

До 7 работни дни                                              Без такса

Издаване на удостоверение за 
граждански брак - оригинал

• декларация по чл. 7 от СК от 
желаещите да встъпят в брак;                        
• документи за самоличност              
• медицински свидетелства; 
представяне на договорен режим 
или законов режим на разделност за 
вписване в акта за брак;                      
за сключване на брак с чужденец и 
удостоверение от страната от която 
е, че няма пречки за сключване на 
гр. брак

Без такса

Издаване на препис-извлечение 
от акт за смърт - за първи път

• съобщение за смърт от 
медицинско лице;                                
• документи за самоличност на 
починалото лице;                                 
• съдебно решение;

До 48 часа; До 3 дена                                           Без такса



Съставяне на актове за гр. 
състояние на български 
граждани, които имат актове 
съставени в чужбина

• заявление по образец;                                                      
• документ за самоличност;                              
• преведени и легализирани 
документи от чужбина /оригинал 
или нотариално заверени 
ксерокопия/;                        
нотариално заверено пълномощно 
от трето лице

До 7 работни дни                                              Без такса
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