
 Стр 1 от 1URI 1986

ОТ ОБЩИНА/РАЙОН

ДО ТЗ ГРАО

град

И С К А Н Е  
за издаване на Удостоверение за верен ЕГН на 

От:
(собствено, бащино, фамилно)

ЕГН  дата на раждане: Пол М Ж
       (ден, месец, година)

Удостоверението е предназначено за: 
1. Акт за раждане № / / където лицето е 

       (дата)                   (населено място)

2. Акт за сключен граждански брак № / /
                                                        (дата)                          (населено място)

3. Акт за смърт № / /
                    (дата)                          (населено място)

4. Лицето. 
 

Приложени документи:

Заверено копие на акт за раждане.
Заверено копие на акт за сключен граждански брак.
Заверено копие на акт за смърт.
Заверено копие на съдебно решение за прекратяване на осиновяване.

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


 Стр  от 
ДО ТЗ ГРАО
град
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.
И С К А Н Е  за издаване на Удостоверение за верен ЕГН на 
(собствено, бащино, фамилно)
Пол
       (ден, месец, година)
Удостоверението е предназначено за: 
       (дата)                   (населено място)
                                                        (дата)                          (населено място)
                    (дата)                          (населено място)
4. Лицето.
 
Приложени документи:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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