
 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
ВХ.№………………………………………. 

 
И С К А Н Е  

за ползване на гробно място за погребение  

От …………………………….……...……………………………………. ЕГН .…...………………… 
   /име, презиме и фамилия/ 
Постоянен адрес: гр. /с./ ……………..…………………… община …….….…………..…….……… 
област ………………………………........... ул. /ж.к./ …….….………………...…...……..………..… 
№ …….. , бл. .…...…, вх. …...….., ет. ….….., ап. …..…, тел./моб. тел. …...………………………… 
Представляван/а от …………………………….……...…….…………………ЕГН ..………………… 
   /име, презиме и фамилия/ 
В качеството на ………………………………….…………………,  
    /пълномощник/ 
№ и дата на пълномощното: ……………………………….../……........ 20….. г. 

В случай на упълномощаване 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Моля да бъде разрешено да се погребе …………………………………………………………………  
                                     /име, презиме и фамилия / 
с постоянен/настоящ адрес: ………………………………………………………………………………... 

/нас. място, ул./ж.к., №, вх., ет., ап./ 
в гробищен парк в гр. Правец. 

□ В старо гробно място     квартал...........…, зона…………, гробно място № …….……….. 
…………………………………………………………..-……..… ……год. -….………………………….. 
                          /име, презиме и фамилия на погребания / починал/а- дата       /родство спрямо заявителя/ 

□ В ново гробно място      квартал...........…, зона…………, гробно място № …….……….. 
……………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………. 
/описват се причини – няма наследствени гробни места; гробни места, за които не е изтекъл карантинния срок от 8 год. 
и др./ 

□ Желая да ползвам тъжен ритуал ; 
□ Желая да ползвам катафалка на територията на община Правец; 
□ Желая ковчег предоставен от община Правец; 

 
Прилагам следните документи: 

□ копие от препис-извлечение от акт за смърт или Удостоверение за родствени връзки; 
□ Документ за платено старо гробно място; 

 
  

 
Дата: ……………………     С уважение: …………………….… 
Град: …………………… 
 
Проверил: ……………………………………………………………………………………………... 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община Правец да обработва  личните ми данни; 
2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни; 
3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни. 
    С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни.  
         
Дата:………………..                                                                     С уважение: ………………………                            
                                                                                                                                                            (подпис)                                   
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