
СЪСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА РОДЕНО В КАНАДА 
ДЕТЕ 

 
Съгласно чл. 8 от Закона за българското гражданство, роденото в Канада 

дете, на което поне един от родителите е български гражданин, има право на 
българско гражданство по произход. С оглед регистриране на раждането в 
Република България, създаването на ЕГН на детето и записа му в Националната 
база данни “Население”, е необходимо в Службата по гражданско състояние на 
общината по последното местоживеене на майката на детето в България (ако 
майката не е българска гражданка  - по последното местоживеене на бащата) да 
бъде представена легализирана  разширена форма на канадския акт  за раждане 
(Statement of Live Birth (ON), Certificat de Naissance(Quebec), Certificate of birth 
(Alberta) , Registration of Live Birth (B.C.) и др.) – документ с посочени пълни 
имена, дати на раждане и места на раждане на родителите.  

Преди да се легализира в българската консулска служба документът следва 
да се легализира от Министерството на външните работи и международната 
търговия на Канада: 

 
Authentication and Service of Documents Section (JLAC) 

Department of Foreign Affairs and International Trade 
125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario  

K1A 0G2  
тел. (613) 9950119 
факс (613) 9447078 

www.dfait-maeci.gc.ca 
 

Таксата за легализация в консулските служби на Генералното консулство на 
Република България в Торонто или Посолството на Република България в Отава е 
25.00 канадски долара, платими в брой, money order или certified cheque на името на 
Генералното консулство на Република България в Торонто или Посолството на 
Република България в Отава в зависимост от мястото на получаване на услугата. 

Изисква се да се представят документи за самоличност на родителите и да се 
посочат адресите им на територията на Република България съгласно последната 
адресна регистрация. 

След легализацията на канадския акт  за раждане, за дете до едногодишна 
възраст в консулската служба може да се състави български акт за раждане, като 
услугата е безплатна. Актът подлежи на пресъставяне в Службата по гражданско 
състояние на общината по последното местоживеене на майката на детето в 
България (ако майката не е българска гражданка  - по последното местоживеене на 
бащата), където се издава и  удостоверението за раждане. 

Ако услугата се извършва по пощата, документите следва да са придружени 
от самоадресиран плик с марка. 
 


