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A Government of Canada Gouvemement du Canada 
• Embassy of Canada Ambassade du Canada 

October 1 2021 Amila Smailbegovic 
Counsellor 
(Migration Program Manager) 

Embassy of Canada 
1 -3 Strada Tuberozelor 
Bucharest 
Romania 

Mr. Kiril Petkov, PROTECTED A 

Dear Mr. Petkov, 

As the Counsellor and Program Manager of the Migration Section of the Embassy of 
Canada to Romania, Bulgaria and Moldova, in Bucharest, I hereby confirm that you are no 
longer a citizen of Canada as August 20, 2021. 

According to our records, you, Mr. Kiril Petkov, born on have renounced your 
Canadian citizenship as per Section 9(1) of the Citizenship Act. 

Enclosed is a true copy of the Certificate of Renunciation number 8138 issued to you 
following the citizenship renunciation. I confirm that the Certificate of Renunciation 
number 8138 is authentic and a true copy of the original. 

Yours sincerely, 

Amila Smailbego 

Counsellor/Cons' 

Migration Program Мапа§ейЗМш«?!Яге du programme de migration 
Embassy of Canada in Romania/Ambassade du Canada en Roumanie 
Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria §i Republica Moldova 
Посолство на Канада в Румъния, България и Молдова 
1-3, Tuberozelor Street, 011411 
Bucharest/Bucarest 

C c i l l c l c l c L Щ ЛНАЛА 
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Превод от английски език 

Герб на Канада 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ОТКАЗ 

ОТ КАНАДСКО ГРАЖДАНСТВО 

Име 
КИРИЛ ПЕТКОВ 

Място на раждане 

България 

Дата на раждане 

Посредством настоящото се удостоверява, че лицето, чието име е посочено 
по-горе, официално се е отказало от канадско гражданство 

и съгласно Закона за гражданството ще престане да бъде гражданин на 

20 август 2021 г. 

Подпис (не се чете) 
Министър 

Канада 

№ 8138 
RN101397 

Печат на Посолството на Канада в Букурещ и нечетлив подпис 

Долуподписаната Марина ЩЦ^ШЩШШ Мерджанова посредством настоящото 
удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език 
на приложения документ - Удостоверение за отказ от канадско гражданство, № 8138, 
RN101397. Преводът се състои от 1 страница. 

Заклет преводач: 

Марина 
ЕГН 

Мердж< 



Превод от английски език 

Правителство на Канада 
Посолство на Канада 

1 октомври 2021 г. 

До: г-н Кирил Петков 

Уважаеми г-н Петков, 

Амила Смайлбегович 
Съветник 
(Мениджър „Мигрантски програми") 

Посолство на Канада 
1-3 Страда Туберозелор 
Букурещ, Румъния 

ЗАЩИТА „А" 

Като съветник и програмен мениджър на секция „Миграция" на намиращото се в 
Букурещ Посолство на Канада за Румъния, България и Молдова, посредством 
настоящото потвърждавам, че от 20 август 2021 г. вече не сте гражданин на Канада. 

Съгласно нашата документация Вие, г-н Кирил Петков, роден н а ^ Я М ^ Н В г., сте 
се отказали от своето канадско гражданство съгласно Раздел 9(1) от Закона за 
гражданството. 

Приложено е вярно копие от Удостоверението за отказ № 8138, което Ви е издадено 
вследствие на отказа от гражданство. Потвърждавам, че Удостоверението за отказ 
№ 8138 е автентично и представлява вярно копие от оригинала. 

С уважение, 
(Подпис - не се чете) Печат на Посолството на Канада в Букурещ 
Амила Смайлбегович 
Съветник 
Мениджър „Мигрантски програми" 
Посолство на Канада в Румъния 
Посолство на Канада за Румъния, България и Молдова 
1-3 Страда Туберозелор, 011411 Букурещ 

Канада 

Долуподписаната Марина ЩЯЯШЩШШ Мерджанова посредством настоящото 
удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на 
приложения документ - Писмо ов&кшщ-^октомври 2021 г. 
Преводът се състои от 1 стрран1(ц(Ь .L 7 

Заклет преводач: 
Марина 
ЕГН\ 


