ЗАЯВЛЕНИЕ
за припознаване при съставен акт за раждане,
съгласно чл. 64, чл. 65 и чл. 66 от Семейния кодекс (СК)
От: ………………………………………..…………………………….………………… ЕГН: …………………….
(имена на припознаващия)

Дата на раждане………………………..………….……… гражданство …………………………….…………….
с постоянен адрес ……………………………………..……..…………………………………………….…………
и документ за самоличност № ………………….…………..…, издаден на …….………… от ………………
Телефон за контакти: ……….…………………………., е-адрес:……...…..……...……………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 64 и чл. 65 от Семейния кодекс припознавам за свое дете
…………………………………………………………………………………………...…………ЕГН …….……………………
(имена на детето по акт за раждане)

Дата на раждане………….…….…… Месторождение ………..…….………акт за раждане №………….……...
Родено от майка ……………………………….……………………………………………………………………..
(имена на майката)

С уважение, ……………………
(подпис на бащата)

Дата………………. год.
град София
Подписаната……………………………………………………………………………ЕГН……………………….
(имена на майката)

Дата на раждане………………………….…………… гражданство ……………..…….….…………….
с постоянен адрес ………………………..……………………………………………………………….…………
и документ за самоличност № …….…………..…..…, издаден на …….………..…… от ………..…………
Телефон за контакти: ……….……………………………., е-адрес:……...……..…..…...……………
Потвърждавам, че съгласно чл. 66 от СК съм уведомена за извършеното от
…………………………………………………..…………………………………………………………...................
(имена на припознаващия)

припознаване на роденото от мен на ………………………..…………… дете, съгласна съм с избраните (на
основание чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от Закона за гражданската регистрация) имена на детето
…………………………………………………………………...…………………………………………
(имена на детето след припознаването)

С уважение, ……………………
(подпис на майката)
Дата………………. год.

Известен/а съм за извършеното припознаване: ………………………………….……
…………..…………………………………………………………………………………………
(подпис и имена на детето, ако е навършило четиринадесет години)

Подписите са положени в мое присъствие:………………………………..…………………....
(подпис на длъжностното лице)

Длъжностно лице: …………………………………………………………………...……………
(имена)

Дата: ……………….
“Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община. Предоставените от
Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат
коригирани по Ваше искане. Достъп 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 закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на
производството.”

