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ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ  

Начин на издаване и получаване: в сатя № 202 на „Гражданско състояние“, 

Община Гълъбово, бул. Република 48 

Срок – до 48 часа,    Такса – безплатно 

Необходими документи: Представя се писмено съобщение за смърт  

 

*  Извадка от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 (.......изм. и доп. ДВ. бр.32 от 

13.04.2018г.) г. Издадена от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството)  

Раздел IV - Акт за смърт 

Чл. 24. (1) Актът за смърт е официален писмен документ, в който по установения 

в Закона за гражданската регистрация ред длъжностното лице по гражданското 

състояние регистрира събитието смърт. 

(2) Актът за смърт се съставя въз основа на един от следните документи: 

1. Писмено съобщение за смърт по образец съгласно чл. 2 от Наредба № 42 от 

2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на 

болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (ДВ, бр. 111 

от 2004 г.); 

2. съдебно решение; 

3. препис или извлечение от акт за смърт, съставен от български 

дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен 

орган по гражданското състояние; 

4. препис от акт за смърт по чл. 63 и 66 от Закона за гражданската 

регистрация. 

(3) Съставянето на акт за смърт без наличието на един от документите по ал. 2 е 

недопустимо. 

(4) Акт за смърт въз основа на съобщение за смърт се съставя не по-късно от 48 

часа от настъпването на смъртта. В останалите случаи актът се съставя в срок 7 

дни от датата на получаване на документа. Когато се прилага чл. 27, ал. 5, срокът 

започва да тече от датата на получаване на отговора на Министерството на 

правосъдието. 

Чл. 25. Писменото съобщение за смърт незабавно се предоставя на длъжностното 

лице по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното 

място, на чиято територия е настъпило събитието. 

Чл. 26. Не се съставя акт за смърт за лице с неустановена самоличност. 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) При регистриране 

на смърт, настъпила в чужбина, данните за името на титуляря, датата и мястото 

на смъртта се вписват в акта за смърт така, както са вписани в представения 

препис или в превода на български език на чуждия документ. 



Стр. 2 от 2 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Ако преписът или 

извлечението не съдържа всички необходими данни, се ползват данни от 

документа за самоличност или от регистъра на населението, като в акта се 

допълват данни за ЕГН, дата и място на раждане, бащино име (ако има), семейно 

положение, пол и постоянен адрес на починалото лице. 

(3) Ако в преписа или извлечението лицето е вписано с име, което съществено се 

различава от името, с което е вписано в регистъра на населението, за съставянето 

на акта за смърт се представя документ, от който да е видно, че имената са на 

едно и също лице. При съставянето на акта за смърт името на лицето се вписва 

така, както е вписано в регистъра на населението. 

(4) Не се съставя акт за смърт въз основа на препис или извлечение, в който не се 

съдържат данни за името, датата или мястото на смъртта на титуляря. 

Заинтересованите лица установяват правата си по съдебен ред. 

(5) Когато по данните от регистъра на населението или от представения препис 

или извлечение не може да бъде установено по безспорен начин, че лицето е било 

български гражданин, акт за смърт в Република България се съставя, след като 

бъде установено българското гражданство на лицето към момента на смъртта по 

реда на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за 

българското гражданство. 

Чл. 28. При регистриране на смърт, настъпила в чужбина, в акта за смърт 

задължително се вписва българското гражданство на титуляря. 

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) При регистриране на 

смърт въз основа на съдебно решение, в което липсват някои от данните по чл. 

60, ал. 1, т. 7 от Закона за гражданската регистрация, същите се вписват въз 

основа на данните, които се съдържат в регистъра на населението. 

Чл. 29. (1) След съставянето на акта за смърт на наследниците се издава препис-

извлечение от акт за смърт по утвърден образец. Препис-извлечението може да 

бъде издадено и на трето лице, когато е необходимо за погребение на починалото 

лице. 

(2) Когато е съставен акт за смърт в българско дипломатическо или консулско 

представителство, се издава пълен препис от него. 

Чл. 30. Веднага след съставянето на акт за смърт длъжностно лице от общинската 

администрация обработва актуализационен документ съгласно чл. 54. 


