ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01

Утвърждавам: ..........................
инж. Жоро Илчев
Кмет на Община Провадия
Структура звено: Дирекция „Обща администрация”
Отдел „Административно-правно и информационно обслужване”

№
1.

Наименование на услугата
(2052) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ

2.

(2076) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

3.

(1999) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ
БРАК-ОРИГИНАЛ

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Правно основание
Закон за гражданската регистрация –
чл.43, ал.6 и чл.88, ал.1, т.1 във
връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ;
Наредба № РД 02-20-9 от
21.05.2012г. за функциониране на
Единната система за гражданска
регистрация – чл.14, ал. 1.

Срокове за
изпълнение

Необходими документи

Такса

Заявление по образец;
Съобщение за раждане;
Лични карти на родителите.

Не се заплаща

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40,
ал.1, изр. Трето; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община Провадия.

Заявление по образец;
Лична карта.

5.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 30 дни
чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40,
ал.1, изр. второ; Семеен кодекс;
Наредба № РД 02-20-9 от 21.05.2012г.
за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация.

Заявление по образец;
За съставянето
Декларации
за
сключване
на на акта за
граждански брак;
граждански брак
Медицински свидетелства;
и издаването на
Лични карти на младоженците и удостоверение за
свидетелите;
сключен

Веднага
след
съставяне
на акта за
раждане

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

Такса
граждански брак
– оригинал, не се
заплаща
административна
такса.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40,
ал.1, изр. трето; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4;
Наредба № РД 02-20-9 от 21.05.2012г.
за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община Провадия.

Заявление по образец;
Лична карта.

5.00 лв.

Семеен кодекс – чл.19, ал.2 и ал.3

Заявление по образец;
Не се заплаща
Лична карта;
Удостоверение издадено от нотариус
за
промяна
на
режима
на
имуществени отношения.

(2037) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ
БРАК – ДУБЛИКАТ

5.

(2040)
ОТРАЗЯВАНЕ
НА
ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА
РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ
ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ
СЪПРУЗИ

6.

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
(2019)
ИЗДАВАНЕ
НА
чл.88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40,
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ал.1, изр. второ; Наредба № РД 02АКТ ЗА СМЪРТ-ЗА ПЪРВИ
20-9
от
21.05.2012г.
за
ПЪТ
функциониране на Единната система
за гражданска регистрация.
Закон за гражданската регистрация – 3 дни
(2034)
ИЗДАВАНЕ
НА
чл.88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40,
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Необходими документи
Нотариално заверена декларация за
режима на имуществени отношения
или удостоверение за сключен
предбрачен договор /ако има такива/;
Удостоверение от Районен съд за
сключване на граждански брак от
непълнолетен.

4.

7.

ДОК 09-08-01

3 дни

Съобщение за смърт;
Лична карта на починалия
обявителя;

Заявление по образец;
Лична карта.

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

Не се заплаща
и

5.00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ал.1, изр. трето; Закон за местните
АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4;
СЛЕДВАЩ ПЪТ
Наредба
№
РД
02-20-9
от
21.05.2012г. за функциониране на
Единната система за гражданска
регистрация; Наредба № 8 за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в
Община Провадия.
8.

Закон
за
ратифициране
на 3 дни
(2000)
ИЗДАВАНЕ
НА
Конвенцията
за
издаване
на
МНОГОЕЗИЧНО
многоезични извлечения от актове за
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА
гражданско състояние, подписана на
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
08.09.1976г. – чл.1, чл.8; Закон за
гражданската регистрация; Наредба
№
8
за
определянето
и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Заявление по образец;
Лична карта.

8.00 лв.

9.

(2017) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В
ЧУЖБИНА

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във
връзка с чл.5, т.4; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.20;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община

Заявление по образец;
Лична карта.

10.00 лв.

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

Провадия.
10.

(2073) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД
ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКА БРАК В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.

(2038) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ
ПО ГРАЖДАНСКО
СЪСТОЯНИЕ/ АКТ ЗА
РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ/

12.

(2390) КОМПЛЕКТОВАНЕ И
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ
КЪМ ИСКАНЕ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА
БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във
връзка с чл.5, т.4; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.20;
Наредба № 8за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Заявление по образец
Лична карта
Декларация по образец

6.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.88, ал.4 и чл.24, ал.1; ; Закон за
местните данъци и такси – чл.110,
ал.1, т.3; Наредба № РД 02-20-9 от
21.05.2012г. за функциониране на
Единната система за гражданска
регистрация; Наредба № 8 за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в
Община Провадия.

Заявление по образец
Лична карта

3.00 лв.

Наредба №1 на министъра на До 30 дни
правосъдието
и
правната
евроинтеграция от 19 февруари 1999
г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за
прилагане на глава пета от Закона за
българското гражданство – чл.15,

Заявление по образец;
25.00 лв.
Документ
за
самоличност
/
Нотариално заверено пълномощно;
Искане
за
установяване
на
наличието на българско гражданство
(Приложение № 5 към чл.15, ал. 1 от

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание
ал.3 във връзка с чл.15, ал. 1.
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи
Наредба №
1)
с приложени
документи по чл.15, ал.2 от Наредба
№1:
Препис от акт за раждане или
дубликат на удостоверение за
раждане, издадени от съответния
български
или
чуждестранен
компетентен орган;
Документ, удостоверяващ датата и
начина на напускане на страната;
Справка от регистрите за гражданско
състояние от съответната община
или кметство относно гражданството
на лицето и неговите родители;
Два броя актуални снимки паспортен
формат;
Официален
документ,
удостоверяващ
промяната
на
имената, ако има такива, както и
официален документ за идентичност
на лице с различни имена;
Фотокопие
на
документ,
удостоверяващ самоличността на
заявителя;
Документ за придобито чуждо
гражданство, ако има такова;
Препис от акт за смърт, ако лицето е
починало;
Документ за внесена държавна такса
- по тарифата на Министерство на
правосъдието.

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

Такса

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

13.

(2128) ИЗДАВАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ
ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН
ПОСТОЯНЕН АДРЕС

14.

(1997) ИЗДАВАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ
РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ
АДРЕС

15.

(2079) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА
ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН
АДРЕС
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Регистър на услугите

ДОК 09-08-01

Правно основание

Срокове за
Необходими документи
изпълнение
Закон за гражданската регистрация – 1 ден
Искане по образец;
чл.106, ал.1, т.8; Закон за местните
Лична карта.
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.22,
ал.1; Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Такса
5.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
чл.106, ал.1, т.1; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.23,
ал.1; Наредба за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта.

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
чл.95 чл.98 във връзка с чл.5, т.3,
чл.106, ал.1, т.1; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.22 и

Заявление за постоянен адрес;
5.00 лв.
Документ за собственост на имота;
Декларация по чл. 92, ал. 3/ал.5 от
ЗГР за съгласие на собственика,
когато заявителят не е собственик;
Лична карта

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

5.00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

чл.24; Наредба №8 за определянето
и администрирането на местните
такси и цени на услуги в Община
Провадия.
16.

(2107) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД
ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА
КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ
ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ
АДЕРС

17.

(2056) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ПОРМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН
АДРЕС, РЕГИСТРИРАН
СЛЕД 2000 ГОДИНА

18.

(2104) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
чл.96 и чл.99 във връзка с чл.5, т.3,
чл.106, ал.1, т.1; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.23 и
чл.25; Наредба №8 за определянето
и администрирането на местните
такси и цени на услуги в Община
Провадия.

Адресна карта;
5.00 лв.
Документ за собственост на имота;
Декларация по чл. 92, ал. 3/ал.5 от
ЗГР за съгласие на собственика,
когато заявителят не е собственик,
Лична карта

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
чл.24, чл.106, ал.1, т.1, чл.5, т.3;
Закон за местните данъци и такси –
чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-0220-6 от 24.04.2012г. за издаване на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.24;
Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта.

5.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 1 ден
чл.24, чл.106, ал.1, т.1, чл.5, т.3;

Искане по образец;
Лична карта.

5.00 лв.

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата
ПОРМЕНИ НА НАСТОЯЩ
АДРЕС, РЕГИСТРИРАН
СЛЕД 2000 ГОДИНА

19.

(2016) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
НАСЛЕДНИЦИ

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

Закон за местните данъци и такси –
чл.110, ал.1, т.8; Наредба № РД-0220-6 от 24.04.2012г. за издаване на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.25;
Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.
Закон за гражданската регистрация –
чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, във
връзка с чл.5, т.2; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.9 –
12; Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

3 дни
Искане по образец;
В случаите, Лична карта.
в които е
необходимо
изискване
на
служебна
информация от
друга
общинска
администр
ация или
кметство,
срокът за
издаване
се
удължава.
В случаите,
когато се
издава

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

5.00 лв.

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

20.

(2036) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ
ВРЪЗКИ

21.

(2109) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение
удостовере
ние за
лице,
починало
без ЕГН,
срокът се
удължава.

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във
връзка с чл.5, т.2; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.7;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.15;
Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец
Лична карта

4,00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във
връзка с чл.5, т.4; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.13;
Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община

Искане по образец;
Лична карта.

4.00 лв.
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ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

Провадия.
22.

(2075) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ,
СЪПРУГ/А И ДЕЦА

23.

(2057) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА
ДЕЦА

24.

(2108) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във
връзка с чл.5, т.4; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.6;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.15;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта.

4.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 във връзка със Закона за
семейните помощи чл.6; Закон за
местните данъци и такси – чл.110,
ал.1, т.12; Наредба № РД-02-20-6 от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.16;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта

5.00 лв.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл. 24, ал.1; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.12;
Наредба
№
РД-02-20-6
от

Искане по образец;
Лична карта

5.00 лв.
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ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса

24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.17;
Наредба за условията и реда за
кандидатстване,
подбор
и
утвърждаване на приемни семейства
и настаняване та децата в тях – чл.8,
ал.1, т.2; Наредба № РД 07-7 на
министъра на труда и социалната
политика
от
05.10.2010г.
за
условията и реда за водене и
съхранение на регистрите за пълно
осиновяване – чл.25, ал.1, т.1;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.
25.

(2092) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С
РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

26.

(2132) ПРОМЯНА В
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във
връзка с чл.5, т.1; Закон за местните
данъци и такси – чл.110, ал.1, т.2;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.18;
Наредба № 8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта;
Удостоверение за раждане, ако
лицето е родено извън територията
на община Провадия;
Удостоверение за граждански брак,
ако гражданския брак е сключен
извън територията на община
Провадия;
Други документи, в които имената се
различават.

5.00 лв.

Закон за гражданската регистрация –

Искане по образец;

Не се заплаща

3 дни

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата
АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО
СЪСТОЯНИЕ

27.

(2053) ПРИПОЗНАВАНЕ НА
ДЕТЕ

28.

(2110) ЗАВЕРКА НА
ДОКУМЕНТИ ПО
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ЧУЖБИНА

29.

(2080) СЪСТАВЯНЕ НА
АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО
СЪСТОЯНИЕ НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
КОИТО ИМАТ АКТОВЕ
СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

30.

(2033) ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Версия: 8 от 22.05.2020г.

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

чл.74 и чл.76
Семеен кодекс – чл.65
Наредба №8 за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

90 дни

ДОК 09-08-01

Необходими документи
Лична карта;
Решение на съдебен или
административен орган.
Искане по образец;
Лична карта;
Декларация за припознаване;

Такса

5.50лв.

Закон за гражданската регистрация - 3 дни
чл.106, ал. 1, т.1, Правилник за
легализациите,
заверките
и
преводите на документи и други
книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958
г.) - чл. 3; Закон за местните данъци
и такси – чл.110, ал.1, т.11; Наредба
№8
за
определянето
и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец;
Лична карта.

10.00 лв.

Закон за гражданската регистрация чл.72, ал. 3, във вр. с чл.70, ал.1

7 дни

Искане по образец;
Лична карта;
Документи от чужбина преведени на
български език;
Удостоверение за идентичност на
имената /при промяна на име в
чужбина/;
Декларация по чл.117 от Кодекс за
международно частно право.

Не се заплаща

Чл. 19 а от Закон за гражданската

7 дни

Искане по образец;

Не се заплаща

Утвърдена със Заповед №. 1417/20.05.2020г. на Кмета на Община Провадия

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата
ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

31.

(2138) ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО

32.

(2020)
ИЗДАВАНЕ
НА
ЗАВЕРЕН
ПРЕПИС
ИЛИ
КОПИЕ
ОТ
ЛИЧЕН
РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН
ИЛИ
СТРАНИЦА
ОТ
СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА
НАСЕЛЕНИЕТО

33.

(2058) ИЗДАВАНЕ НА
СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА
СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

регистрация.

Лична карта.

Закон за гражданската регистрация - 7 дни
чл.24, ал.1, Закон за електронното
управление – чл.2, чл.3, чл.4, чл.40;
Наредба
№
РД-02-20-6
от
24.04.2012г.
за
издаване
на
удостоверения
въз
основа
на
регистъра на населението – чл.3,
ал.3 и чл.19.

Искане по образец;
Лична карта.

10.00 ЛВ.

Закон за гражданската регистрация – 3 дни
чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.102,
ал.1, т.3; Закон за местните данъци и
такси – чл.110, ал.1, т.13; Наредба
№8
за
определянето
и
администрирането на местните такси
и цени на услуги в Община
Провадия.

Искане по образец, включително
заявени по електронна поща или
устна заявка
Лична карта
При заявка по електронна поща или
устна заявка – наличие на постъпила
вноска по сметка на общината

3.00 лв.

Граждански процесуален кодекс –
чл.431, ал.3 и ал.4; Наредба №8 за
определянето и администрирането

Искане от съдебен изпълнител

Таксата е
съгласно чл. 431,
ал. 4 от ГПК и
таксата за
съответната
услуга от
Наредба №8 за
определянето и
администриранет
о на местните
такси и цени на

7 дни

на местните такси и цени на услуги в
Община Провадия.

Версия: 8 от 22.05.2020г.

Такса
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ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

№

Наименование на услугата

Регистър на услугите

Правно основание

Срокове за
изпълнение

ДОК 09-08-01

Необходими документи

Такса
услуги в Община
Провадия

Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници.
Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.
Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Срокът за извършване на услугите е фиксиран в графа 4. За извършването на експресна услуга в рамките на 24 часа, се заплаща
удвоения размер на съответната такса.
В случаите, в които е необходимо изискване на служебна информация от друга институция или друга общинска администрация,
срокът може да бъде удължен.
Таксите за административни услуги се заплащат:
1. На каса:

гр. Провадия, ул. „Дунав” №39

2. ПОС терминал

гр. Провадия, ул. „Дунав” №39

3. По банков път:

ЦКБ АД клон Варна
IBAN: BG69CECB 97908489142800
BIC: CECBBGSF

4. Код за вид плащане:
Административни услуги: 44 80 07
Телефон за контакт: 0518/4 22 07

Версия: 8 от 22.05.2020г.
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