ANLEITUNG - GEBURT IN RUMÄNIEN (ELTERN VERHEIRATET)
Регионален Консулски център Югоизточна Европа
Посолство на Швейцария в Букурещ

РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЖДАНЕ В ЧУЖБИНА

Защо ражданията
трябва да се
регистрират ?

Раждането на Вашия син или Вашата дъщеря в България не се съобщава
автоматично на съответните власти в Швейцария. Това е Ваша
отговорност. Направето това възможно най-бързо след раждането.

Набавете си от Служба Гражданско състояние в общината по местораждане
Извлечение от регистъра за ражданията – многоезичен екземпляр, в
оригинал и копие. Това извлечение не бива да е с по-стара дата от шест
месеца от датата на издаване. Изпратете удостоверението на следния адрес:
Регионален Консулски център Югоизточна Европа
Посолство на Швейцария
улица Григоре Александреску 16-20
010626 Букурещ
Румъния
Можете да донесете документа и лично на гише (работното време е от 09:0012:00 от понеделник до петък).
Посолството на Швейцария ще предаде удостоверението на общината Ви за
вписване. С раждането си, детето автоматично става швейцарски гражданин,
независимо дали бащата, майката или и двамата родители са швейцарски
граждани. Ако няма възражения, вписването се извършва по надлежния ред.
Писмено потвърждение за вписването в общината Ви няма да Ви бъде
изпращано. Ако притежавате швейцарска фамилна книжка, по Ваше желание,
раждането на детето може да бъде нанесено в нея. Моля, изпратете книжката
с удостоверението за произход. Вписването е безплатно, ако се извърши със
съобщаването на раждането. На по-късен етап услугата се заплаща.
Ако желаете да бъде издаден швейцарски пътнически документ (паспорт
или лична карта), моля свържете се с Посолството на Швейцария в Букурещ.
Тези документи могат да бъдат издадени веднага след вписване на
раждането или на по-късен етап.

Имате още въпроси?

Служителките и служителите на Посолството на Швейцария ще Ви
помогнат с удоволствие. Можете да ни намерите, както следва:
Телефон: 0040 21 206 16 00 (Пон-Четв 08:00 - 17:00 / Пет 08:00 - 14:00)
E-Mail: southeasterneurope@eda.admin.ch
Web-Site: www.eda.admin.ch/bucarest
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