Наименование на услугата: Възстановяване или промяна на име
Код на услугата: 2033
Правно основание: чл.19а от Закон за гражданската регистрация
Необходими документи:
1. Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя.
Такса: Съгласно Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите в Община Правец услугата е: безплатна
Срок за изпълнение: съгласно чл. 57 от АПК

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:

Общинска администрация – Правец, област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6;
е-mail: delovodstvo@pravets.bg Телефони за връзка: 07133/48-72

вх. №……………….
дата ………………... год.

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕНА ПО ЧЛ. 19а
ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
От........................................................................................................................................................
Име: собствено, бащино, фамилно име по документ за самоличност
Дата на раждане..............................Месторождение.......................................................................
дд мм гггг
област, община, населено място (държава)
……………………………………………………………………………………………………..
ЕГН..............................................
На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация и Инструкция за
прилагане на чл. 19а от ЗГР, издадена от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, ЗАЯВЯВАМ, че желая да възстановя/променя името си
от:.......................................................................................................................................................
на:.......................................................................................................................................................
ОСНОВНИ ДАННИ:
1. Името ми е променено през..................година.
2. Имената на родителите ми (на майка ми или на баща ми) са променени
през...............година
3. По акт за раждане името ми
е............................................................................................................
Име: собствено, бащино, фамилно
4. Роден/а съм в: ...............................................................................................................................
област, община, населено място (държава)
ДРУГИ ДАННИ:
1. Родителите ми са/не са с възстановени имена.
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2. Родителите ми (баща ми и майка ми) са починали преди да възстановят имената си по
административен или съдебен ред.
3. Имам сключен граждански брак през............година
с лицето:............................................................................................................................................
Име: собствено, бащино, фамилно - по документ за самоличност
в:.........................................................................................................................................................
област, община, населено място (район)
4. Фамилното ми име по акта за граждански брак е: ………………………….……….............
Дата:........................

Заявител:....................................

Нотариус:................

( подпис )
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