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Вх. №
Дата:
ден, месец, година
кметство
на Община Видин
До Кмета
ИСКАНЕ  ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
 собствено 
име:
От:
ЛНЧ:
когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане
ЕГН:
когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона 
ЕИК по ЗТР:
когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона за
ЕИК по БУЛСТАТ:
Адрес:
посочва се адрес за кореспонденция
Адрес на електронна поща:
Факс:
Телефон:
Желая да ми бъде издадено посоченото удостоверение, което се отнася:
име:
вписват се различните имена
         вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак
вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак
  бащино 
 фамилно
регистър БУЛСТАТ
за търговския регистър
 фамилно
  бащино 
 собствено 
ЕГН:
когато лицето няма ЕГН се посочва дата на раждане
ЛНЧ:
когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона 
Приложение № 1 към чл. 6, ал.1
ЕИК по ЗТР:
когато заявлението се подава от заявител, регистриран по Закона за
ЕИК по БУЛСТАТ:
регистър БУЛСТАТ
за търговския регистър
Прилагам следните документи: 
Издаване на удостоверение за семейно положение
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; 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 (Наредбата) - чл. 13
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Когато е необходимо доказване на семейното положение на дадено лице, се издава Удостоверение за семейно положение по образец  - Приложение 4 от Наредбата
Семейното положение, вписано в удостоверението, може да бъде
"неженен/неомъжена", "женен/омъжена", "разведен/а" или "вдовец/вдовица".
Извършва се проверка и на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за семейно положение по образец. 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; 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 (Наредбата) - чл. 14
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца се издава по образец  - Приложение № 5 от Наредбата.
В удостоверението се вписват семейното положение на лицето, данни за съпруг/а и всички живи и починали деца. При семейно положение "неженен/неомъжена", "разведен/а" или "вдовец/вдовица" не се вписват данни за съпруг/а.
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, 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 (Наредбата) - чл. 15
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
За доказване на семейно положение и съществуващо родство по права и съребрена линия се издава Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки по образец  - Приложение № 6 от Наредбата.
В удостоверението се попълват всички данни, включени в образеца, за лицето, за което се отнася удостоверението, за съпруга/та и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.
В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя. Когато длъжностното лице не разполага с данни за някои от роднините, изисква служебно същите от съответната общинска администрация. Удостоверенията за роднините, издадени от други общински администрации, могат да се представят и от заявителя.
Когато е необходимо да се съберат допълнително данни от други общински администрации, удостоверението се издава до един месец от започване на производството - чл.57, ал.5 от АПК.
 
 
Изискуеми документи и образци
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,10лв
Бърза
3 дни
3,15лв
Експресна
1 ден
4,20лв
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка с
-Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
-Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Наредбата) - чл. 16
 
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Удостоверение за родените от майката деца се издава по образец  - Приложение № 7 от Наредбата
В удостоверението се включват всички живи и починали деца на майката, вписани в регистъра на населението.
При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.  (При необходимост заявителя представя допълнителни удостоверителни документи).
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,30лв
Бърза
3 дни
3,45лв
Експресна
1 ден
4,60лв
Издаване на удостоверение за правно ограничение
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 (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) - 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 (Наредбата) - чл. 17
Характеристика на услугата
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Видът на правното ограничение може да бъде: "пълно запрещение", "ограничено запрещение", "лишен от родителски права" или "ограничени родителски права".
Когато в регистъра на населението няма данни за наложено правно ограничение на лицето в удостоверението  се вписва само текста "няма".
Извършва се проверка на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за правно ограничение по образец  - Приложение № 8 от Наредбата..
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; 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 (Наредбата) - чл. 18.
Характеристика на услугата
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
За доказване, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице, се издава Удостоверение за идентичност на лице с различни имена по образец  - Приложение № 9 от Наредбата.
Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра на населението и/или в регистрите на актовете за гражданско състояние.
Когато в регистрите няма достатъчно информация, данните се изискват служебно от друга общинска администрация.
Изискуеми документи и образци
/при необходимост/
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,10лв
Бърза
3 дни
3,15лв
Експресна
1 ден
4,20лв
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Правно основание:
-Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2
-Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Наредбата) - чл. 19
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Удостоверение се издава за доказване, че дадено лице е вписано в регистъра на населението. Удостоверението се издава по образец  - Приложение № 10 от Наредбата.
В удостоверението се посочват датата, на която лицето е вписано в регистъра на населението, и постоянният му адрес към тази дата.
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
Не се дължи такса 
Бърза
3 дни
Не се дължи такса 
Експресна
1 ден
Не се дължи такса 
 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4
-Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Наредбата) - чл. 20
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Когато български гражданин желае да сключи брак в чужбина пред компетентен местен орган, се издава Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина по образец  - Приложение № 11 от Наредбата.
Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.
Когато български гражданин ще сключва брак в чужбина с чужд гражданин, който не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин. В удостоверението данните за чуждия гражданин се вписват така, както са вписани в превода на представения официален документ, а полето за ЕГН не се попълва.
При установени пречки за сключването на брака удостоверение не се издава. Длъжностното лице изготвя мотивиран отказ, в който посочва установените пречки за сключването на брак.
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод и заверка
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 
Правно основание
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; 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 (Наредбата.) - чл. 21
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
На чужд гражданин, който желае да сключи граждански брак в Република България се издава Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България по образец съгласно приложение № 12 от Наредбата.
Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец съгласно приложение № 13 от Наредбата за вписване на личните му данни в утвърдения образец.
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
 ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
ЕГН:
име:
 собствено 
  бащино 
 фамилно
От:
Док. за самоличност: №
 издаден на: 
 г. от 
С настоящата декларация давам съгласието си личните ми данни (име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение) да бъдат вписани в Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България, което ще бъде издадено на лицето: 
 вписва се името на чуждия гражданин 
 във връзка с желанието ни да сключим граждански брак. 
ден, месец, година
Дата:
Издаване на удостоверение за постоянен адрес 
 
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8
-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 (Наредбата) - чл. 22, ал. 1
Характеристика на услугата
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице, се издава Удостоверение за постоянен адрес по образец  - Приложение № 14 от Наредбата.
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
 Издаване на удостоверение за настоящ адрес 
Правно основание
- Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 2, чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
- Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
- Наредба № РД-02-20-6 за  издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Наредбата/ - чл.23, ал.1
Характеристика на услугата
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата.  
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице, се издава Удостоверение за настоящ адрес по образец- Приложение № 15 от Наредбата.  
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, 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 /Наредбата/ - чл. 24
 
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Удостоверението за промени на постоянен адрес се издава по образец  - Приложение № 16 от Наредбата.
Удостоверението се издава за удостоверяване на постоянните адреси, на които едно лице било регистрирано от 1 януари 2000 г.
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 
Правно основание
-Закон за гражданската регистрация - чл. 24, 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 /Наредбата/ - чл. 25
 
Характеристика на услугата:
Заявителят попълва Искане по образец Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата ”.
Заявителят удостоверява самоличността си. 
Удостоверението за промени на настоящ адрес се издава по образец  - Приложение № 17 от Наредбата.
Удостоверението се издава за удостоверяване на настоящите адреси, на които едно лице било регистрирано след 1 януари 2000 г.
 
(Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)
Изискуеми документи и образци
Вид на услугата и такса за предоставянето й
Обикновена
7 дни
2,50лв
Бърза
3 дни
3,75лв
Експресна
1 ден
5,00лв
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
към удостоверение въз основа на регистъра на населението
(съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)
 
Долуподписаният/ната съм съгласен/на да предоставя горепосочените лични данни на администратора на лични данни Община Видин, БУЛСТАТ 000159508, адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2, във връзка със следните цели на обработването, за което личните данни са предназначени и съответните им получатели, както следва:
Цели - за процедиране на подадено заявление за  издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението; неговото последващо процедиране за реализиране на заявеното, в т.ч.  - регистриране и насочване чрез административната информационна система на Община Видин; извършване на справка от длъжностно лице по гражданско състояние в Национален регистър за населението; Национален адресен регистър; Национален регистър за гражданско състояние; генериране на удостоверителен документ. Данните се обработват от компетентни структури в администрацията, съобразно Устройствения правилник за организацията и дейността на Община Видин, при спазване на разпоредбите на Закона за гражданската регистрация; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
 
Срокът за съхранение на предоставените лични данни  - пет години, съгласно чл. 7, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Съгласно чл. 7 от Наредбата за обмен на документи в администрацията, всички данни за факти, процеси, както и всички служебни технически данни, необходими за осъществяването на административната дейност, се поддържат със средствата и в средата на административната информационна система. Всяко създаване на данни в административната информационна система се придружава с автоматичен запис за лицето, което е извършило създаването, и времето на извършването му. Регистрираните данни по този ред не подлежат на корекция или унищожаване и се съхраняват за срок не по-малък от 20 години.
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните. 
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган  - Комисията за защита на личните данни за Република България. 
Информиран/а съм, че при условие че по обективни причини (липса на информация в националните регистри) заявлението не може да се процедира от Община Видин, същото ще бъде препратено за процедиране до съответната администрация  - служебно.
Информиран/а съм, че предоставянето на личните ми данни се изисква за изпълнение на нормативно установени задължения на органите и е предвидено в Закона за гражданската регистрация; Закона за местното самоуправление и местната администрация; Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
 Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна ще възпрепятства приемането, процедирането и реализирането на административната услуга.
Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
 Информиран/а съм, че настоящото съгласие за обработване на личните данни се изисква съгласно чл. 6, пар. 1, б. „а“ във връзка с чл. 7 и чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)
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