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Вх. №             До Кмета

Дата:                        на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е  
ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

област община

ул. (ж. к.) телефон:

e-mail:

Юридическото лице се представлява от 
      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 

ЗАЯВЯВАМ ПОСТОЯНЕН АДРЕС
населено място

община област

(наименование на локализационна единица - площад, булевард, улица, ж.к. и др.)

№ вход етаж апартамент

Долуподписаните законни представители:

1. ЕГН  

2. ЕГН  

съгласни сме с посочения постоянен адрес:
1.

           (подпис)

2.
           (подпис)

Заявлението е подадено от упълномощено лице
ЕГН  

с пълномощно от дата издадено от

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 13.10.2020 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

State e-Government 
Agency

Digitally signed by State e-
Government Agency 
Date: 2020.10.13 10:04:27 
+03'00'



 Стр 2 от 2URI 2079



 Стр 1 от 1

Утвърдена от Министъра на  
регионалното развитие и
благоустройството със Заповед № РД-02-14-503/14.03.2011г

URI 2079

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Долуподписаният/та
име: собствено, бащино, фамилно

постоянен адрес
област, община, населено място/ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./

ЕГН  

документ за самоличност: вид №

издаден на от
телефон: e-mail:

Съгласен/а съм със следните лица:
1.

име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

2.
име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

3.
име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

4.
име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

5.
име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

Да бъдат адресно регистрирани по:
Настоящ адрес
Постоянен адрес
Постоянен и настоящ адрес

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост:

област, община, населено място/ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./

Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или заличаване на 
горепосочените лица, в случай че същите напуснат адреса на имота, за който с настоящата декларация давам 
съгласието си за тяхната адресна регистрация.

Дата: Подпис

Версия 1 Дата на създаване 27.07.2020 г. State e-Government 
Agency

Digitally signed by State e-
Government Agency 
Date: 2020.07.27 11:09:29 
+03'00'
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

Долуподписаният/ата
име: собствено, бащино, фамилно

постоянен адрес
пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап.

ЕГН  

документ за самоличност: вид №

издаден на от
телефон: e-mail:

като на имота с адрес по документ за собственост

област, община, населено място

пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап.

декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето:

име: собствено, бащино, фамилно

ЕГН  

което да бъде регистрирано на посочения адрес на имота по:
настоящ адрес
постоянен адрес
постоянен и настоящ адрес

Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или заличаване на 
адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай че същото напусне адреса на имота.

Дата: Подпис

Версия 1 Дата на създаване 25.09.2019 г. State e-Government 
Agency

Digitally signed by State e-
Government Agency 
Date: 2019.09.25 13:18:16 
+03'00'
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