
34. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” №14, тел. 0746/89099, 

0888/838313, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Отдел „Гражданско състояние и регистрация” 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Наредба №1 на Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 фев. 1999 г. за прилагане 

на Гл. 5 от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 1 
 

Необходими документи:  

 Заявление по образец; 

 Документ за самоличност; 

 Молба за установяване наличието на българско гражданство; 

 Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието; 

 Снимки 2 бр.; 

 Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник; 

 Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната; 

 Документ за платена общинска такса. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  

 Съгласно НОАМТЦУТОС срока на услугата е до 14 дни; 

 Удостоверението се издава от Министерство на правосъдието в срок от минимум 14 дни.  

 

Такса на административната услуга:  

 20.00 лв. 

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е 

необходимо да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се 

приложи към заявлението. 

 

Начин на плащане:  

 На гише „Каса“ в Административен център (Партер) 

 По банкова сметка: 

 

 Общинска банка АД 

 IBAN BG11SOMB91308460554044 

 BIC SOMBBGSF 

 вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма нормативно регламентиран срок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oba_sandanski@abv.bg


                                                                                                                                ДО 
                                                                                                                                КМЕТА  
                                                                                                                                НА ОБЩИНА ………………………………………… 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
oт ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/собствено, бащино, фамилно/ 
 

с постоянен адрес………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
лична карта № …………………................... издаден на ………………………………от………………………..………………………… 

 

 

ГОСПОДИН КМЕТЕ,  

МОЛЯ ДА БЪДЕ ПРЕСЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА: 

ИМЕ_________________________________________________________________________________ 
/собствено, бащино, фамилно/ 

ПОЛ………………………………                                        ДАТА НА РАЖДАНЕ………………………………………………….……… 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

МАЙКА_______________________________________________________________________________ 
/собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН…………………………………………… 

ПОСТОЯНЕН АДРЕС…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
/Област, община, населено място/ 

БАЩА_________________________________________________________________________________ 
/собствено, бащино, фамилно/ 

ЕГН…………………………………………… 

ПОСТОЯНЕН АДРЕС……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/Област, община, населено място/ 

 

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ………………………………………………………………………..……………………….. 

 
                                                                                                                                                      С УВАЖЕНИЕ……………………………. 

     /подпис/ 
 


