
Уважаеми родители, 
 
 
Болницата Ви ще регистрира раждането на Вашето дете в службата по гражданското състояние Манхайм, K 
7, 68159 Манхайм. Моля, внимателно попълнете тази декларация и я подайте заедно с посочените по-
долу документи на РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦАТА.  
 
 

Следните документи трябва да бъдат представени в службата по гражданското състояние: 

при женени родители семейна книжка или 
удостоверения за раждане на двамата родители и свидетелство за брак/брачно 
свидетелство или 
заверено копие от брачния регистър  
Чуждоезичните удостоверения трябва да бъдат преведени от заклет преводач. 

при неженени родители удостоверения за раждане на двамата родители. При предишен брак на 
майката: свидетелство за брак/брачно свидетелство с удостоверение за 
прекратяване на брака (влязло в сила съдебно решение за прекратяване на 
брака или смъртен акт на съпруга) 
Чуждоезичните удостоверения трябва да бъдат преведени от заклет преводач. 

за потвърждение на 
самоличността 

лична карта или паспорт (при необходимост с разрешение за пребиваване) 

 

При въпроси може да се свържете с нас на телефон: 0621/ 293-3101. 
 
 

Декларация за името на детето 

(да се попълни лично от законните баща и майка на детето) 

Дата на раждане___________________         мъжки          женски 

Детето ни ще получи собственото/ните      име   имена 

__________________________________________________
_ 
и фамилното име ____________________________________. 
 

* При родители с различни фамилни имена и съвместно упражняване на родителските права: 
Наясно сме, че тази разпоредба ще важи и за имената на следващите ни деца, за които ще имаме 
съвместно упражняване на родителските права.  
(§ 1617 I BGB [Граждански Кодекс на Германия]). 

Внимание: Двойни собствени имена с тире се считат за едно име! 
Моля, погрижете се начинът на изписване на собствените имена да отговаря точно на изискванията Ви. 

След издаването на акта промяната или допълнението на имената не са възможни. 

При неженени родители: 
Състояло ли се е вече признаване на бащинството преди раждането?                                              да                 
не 
В коя служба за младежта или служба по гражданското състояние е признато бащинството? 
__________________________ 
Подадена ли е вече декларация за съвместно упражняване на родителските права?                                                  
да                 не  
(Моля, представете доказателства)  

Населено място (постоянен адрес) улица, номер на майката 
 
 
 

Населено място (постоянен адрес) улица, номер на бащата 
 

Телефонен номер: Телефонен номер: 
 

Вероизповедание: 
 

Вероизповедание: 
 

Информация само за статистически цели: Работи ли майката на детето?   Да             Не  
Кое поред дете на майката е това? ___. Дете     Кое поред дете от брака е това? ___. Дете 
Дата на раждане и месторождение на предишното дете: 

Подпис на майката (при необходимост рождено име) Подпис на бащата (при необходимост рождено име) 
 
 
 
 



 


