
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

 
 

Във връзка с постъпило в Общинска администрация – град Тервел писмо с 

вх. № АО-01-80/ 06.01.2017 г. от Ръководителя на ТЗ „ГРАО“ при МРРБ, 

уведомяваме  гражданите на Община Тервел за следното: 

 

1. При пресъставяне на акт за раждане на български гражданин роден в 

чужбина, се допуска автоматичното му вписване на адреса на майката, само ако 

лицето е новородено или малолетно, съобразно изискванията на чл. 90, ал. 2 от 

Закона за гражданската регистрация. 

2. Останалите извън посочените по т.1 непълнолетни и пълнолетни лица, е 

необходимо да заявят изрично избора си на постоянен адрес. В тази връзка, 

следва да знаете, че за заявяване на постоянен адрес, пълнолетните лица следва 

да подадат заявление по образец до органите на общинската администрация 

(кмета) - лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на 

нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и за 

поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им 

представители. 

В заключение е необходимо да имате предвид, че от 06.02.2017 г. влиза 

в сила задължителното изискване за избор на адрес за лицата 

упълномощени, с изрично нотариално заверено пълномощно, да извършат 

съответния избор на адрес.  

 

При извършване на адресна регистрация на адрес на територията на 

страната, съгласно чл.92 от ЗГР, е необходимо да представите следните 

документи: 

1. Документ за собственост; 

2. Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за 

предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в 

специализираните институции; 

3. Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.3 от ЗГР  

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на 

собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, 

подадена лично или с нотариална заверка на подписа. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.6 от ЗГР  

• За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или 

ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се 

представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез 

декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.92, ал.7 от ЗГР  

• За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или 

общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от 

собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем. 


