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ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл.72 от Закона за Гражданска регистрация
/съставяне на акт за брак на основание съставен акт в чужбина/

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН: ……………………………………………………………. , с постоянен адрес: гр./с/ …………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Моля, да бъде съставен акт за брак, като се направят съответните вписвания
в регистрите по гражданско състояние и на населението въз основа
на съставен Акт за брак № …………………….. от …………………………………………………………………………
Данни за мъжа: ……………………………………………………………………………………………………………………...
ЕГН/роден/ ……………………………………………………….. гражданство ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/с постоянен адрес: държава, област, населено място, улица №/

Данни за жената: …………………………………………………………………………………………………………………..
ЕГН/роден/ ……………………………………………………….. гражданство ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/с постоянен адрес: държава, област, населено място, улица №/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Заверен препис или извлечение от Акт за брак.
2. „Апостил“ в зависимост от държавата, в която е съставен акта.
3. Чуждестранните документи трябва да бъдат и в превод на български език,
заверен от Министерството на външните работи.
4. Молбата се подава лично от родител или от друго лице, изрично упълномощено
с това право.

Община Вършец е Администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни
и прилага изискванията на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27.04.2016 г. Относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно движение на такива данни .
Предоставените от Вас лични данни се събират и обработват за нуждите на

административната услуга и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъпът до
информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица
могат да получат информация само по реда и при условия на регламента.
Непредставянето на лични данни, които се изискват от регламента, може да доведе до
прекратяване на производството.

Декларирам, че давам съгласието си доброволно и информирано Община
Вършец да обработва и съхранява личните ми данни, съгласно изискванията на
Регламента и ЗЗЛД във връзка с представяне на съответната услуга.

Дата: ………………………………….

Подпис: …………………………………………….

