
 

 
 

                                                                                                      
 
 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ 

СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2016-2020 BG05FMOP001-3.002 

Договор № BG05FMOP001-3.002-0228-C01 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Каолиново” 
 

Услуги, предоставяни на граждани от служители в Дирекция 

„Административно правно обслужване и човешки ресурси” 

 

 Издаване на удостоверение за наследници 

 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен 

картон или страница от семейния регистър на населението 

 Възстановяване или промяна на име 

 Издаване препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 

 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи 

 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 

 Припознаване на дете 

 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 

 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 

 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 

 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове, съставени в чужбина 

 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран 

след 2000 година 

 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 

 Издаване на удостоверение за правно ограничение 

 Издаване на удостоверение за семейно положение 

 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 

 Промяна в актовете за гражданско състояние 

 Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване 

на българско гражданство 

 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство 

(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 

 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора 

с увреждания и използване на улеснения при паркиране 

 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 

чуждестранен съд или друг орган 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 

 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      
 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ 

СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2016-2020 BG05FMOP001-3.002 

Договор № BG05FMOP001-3.002-0228-C01 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Каолиново” 
 

Услуги, предоставяни на граждани от служители в Дирекция 

„Административно правно обслужване и човешки ресурси” 

 

 Предоставяне на достъп до обществена информация издаване на 

скица за недвижим имот с указан начин на застрояване   

 Издаване на удостоверение за наследници 

 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен 

картон или страница от семейния регистър на населението 

 Възстановяване или промяна на име 

 Издаване препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 

 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи 

 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 

 Припознаване на дете 

 

Община Каолиново изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05FMOP001-3.002-0228-C01, финансирано чрез Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България и ЕС. 

 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, 

регистриран след 2000 година 

 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на граждански брак в Република България 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 

 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 

 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 

 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове, съставени в чужбина 

 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран 

след 2000 година 

 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 

 Издаване на удостоверение за правно ограничение 

 Издаване на удостоверение за семейно положение 

 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран 

постоянен адрес 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 

 Промяна в актовете за гражданско състояние 

 Комплектуване и проверка на документи към искане за установяване 

на българско гражданство 

 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство 

(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 

 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора 

с увреждания и използване на улеснения при паркиране 

 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 

чуждестранен съд или друг орган 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 

 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

 

Община Каолиново изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05FMOP001-3.002-0228-C01, финансирано чрез Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България и ЕС. 


