
Общинска администрация –, Правец област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6; 

е-mail: delovodstvo@pravets.bg Телефони за връзка: 07133/48-72 

 
Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес след 
подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 
Код на услугата: 2079 
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.95 и чл.98 във връзка с 
чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8 
 Необходими документи: 

1. Попълнено заявление за постоянен адрес; 
2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни 

нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от 
резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; 
други документи, доказващи собствеността или ползването на имота; 

3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена 
лично или с нотариална заверка на подписа; 

4. Лична карта за справка; 
5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от 

пълномощник. 
Такса за административната услуга: 4 лв. 
 Срок за извършване на услугата: Съгласно Наредба № 15 за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец 
услугите са: 
   обикновена - съгласно чл. 57 от АПК; 
   бърза в рамките на 3 работни дни; 
   експресна в рамките на 24 часа, считано от часа на постъпване на заявлението. 
Бързата услуга се заплаща със 100% увеличение, а експресната – с 200%. 
 
Начин на плащане: 
 На гише „Каса” в Общински център за информация и услуги на Общинска 

администрация на Община Правец; 
 По банкова сметка: 

IBAN: BG64UBBS88888492874500 
BIC : UBBSBGSF 
Банка:  ОББ АД, клон - Правец 
Код за вида на плащане: 448007 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и 
служителите в Община Правец да обработват личните ми данни. 

2. Запознат/а към с целите на обработване на личните ми данни. 
3. Запозната/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни. 
С настоящето декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни 

при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
         

Подпис: 
 

mailto:delovodstvo@pravets.bg


       Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 
 
 
Входящ № ................................................... 
Дата............................................................... 

(ден, месец, година) 

 
До кмета на 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 
ОТ 

 
 

Име:................................................................................................. ЕГН .................................. 
(собствено, бащино и фамилно име) 

 
док. за самоличност  ....... № ............................дата и място на издаване ........................... 

 
 

ЗАЯВЯВАМ ПОСТОЯНЕН АДРЕС 
 
 

Населено място ................. ......................................................................................................, 
община..............................................................., област.......................................................... 
................................................................................................................................................... 

(наименование на локализационна единица – площад, булевард, улица, жк и др.) 
№................... вход ............................. етаж .................. апартамент ................................ 
 

 
Подпис: 

Долуподписаните законни представители 
1.........................................................................................................., ЕГН .............................. 
2.........................................................................................................., ЕГН .............................. 
съгласни сме с посочения постоянен адрес:  

1. ............................................. 
подпис 

2. ............................................. 
подпис 

Заявлението е подадено от упълномощеното лице .............................................................. 
..........................................................................................................., ЕГН ............................... 
с пълномощно от дата ......................., издадено от: …………………………………… ........... 
………………………… ................................................................................................................. 

 
Подпис:………………: 

 
 
 



Утвърдена от Министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството със заповед 
№ РД-02-14-503/14.03.2011 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация 

Долуподписаният/та ............................................................................................................................., 
 име: собствено, бащино, фамилно 

постоянен адрес ........................................................................................................................................ 
област , община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

ЕГН  ..................................  документ за самоличност: вид..................... № ........................................ 

издаден на ......................... от ....................................... 

Съгласен/а съм следните лица: 

1....................................................................................................................................................................................................... 

ЕГН ..................................... име: собствено, бащино, фамилно 

2....................................................................................................................................................................................................... 

ЕГН ..................................... име:  собствено, бащино, фамилно 

3....................................................................................................................................................................................................... 

ЕГН ..................................... име:  собствено, бащино, фамилно 

4....................................................................................................................................................................................................... 

ЕГН ..................................... име:  собствено, бащино, фамилно 

5....................................................................................................................................................................................................... 

ЕГН ..................................... име:  собствено, бащино, фамилно 

Да бъдат адресно регистрирани по: 

- Настоящ адрес
- Постоянен адрес
- Постоянен и настоящ адрес

В собствения ми имот с адрес по документ за собственост: 

.................................................................................................................................................................... 
област, община, населено място,  /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или 
заличаване на горепосочените лица, в случай че същите напуснат адреса на имота, за който с настоящата 
декларация давам съгласието си за тяхната адресна регистрация. 

Дата   ....................... ДЕКЛАРАТОР:  ............................. 
Подпис 

.......................................................................... 

собственоръчно изписано име  на декларатора 



 

 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация 
 

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................., 
име: собствено, бащино, фамилно 

постоянен адрес: ......................................................................................................................... 
област , община, населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап. 

…………………........................................................................................................................... 
 
ЕГН .................................., документ за самоличност: вид..................... № ..........................., 
 
издаден на ......................... от ......................................., 
 
като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост: 
 
....................................................................................................................................................... 
   област , община, населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето: 
 
....................................................................................................................................................... 

име: собствено, бащино, фамилно 
ЕГН...................................., 
 
което да бъде регистрирано на посочения адрес на имота по: 
 

� настоящ адрес; 
� постоянен адрес; 
� постоянен и настоящ адрес. 

 
 Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно 
пререгистриране или заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в 
случай че същото напусне адреса на имота. 
 
Дата: .......................      ДЕКЛАРАТОР: ......................... 
           Подпис 
      ................................................................................ 
       собственоръчно изписано име на декларатора 
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