ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540 гр. Вършец, бул.България 10, обл.Монтана
Тел:09527/22-22; факс: 09527/23-23
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Вх. № …………………………/……………………. 20 ……….. год.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………………………………..…….ЕГН ………………………………………
живущ в гр./с./: ………………..……….……, община…………..………..…………, обл. ……….……………………..
ул. ………………………………………………………………….…… № …....……, вх. ……...…., ет. …….…., ап. …….…..
Телефон за връзка: ..……………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,
В изпълнение на Решение № 125 от Протокол № 9 / 29.05.2008 г. На Общински съвет –
Вършец, моля да ми бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв., която се дава
на семейства като финансова помощ за новородено, тъй като отговарям на следните
условия.
Прилагам следните документи:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Копие от личните карти на двамата родители;
3. Копие от удостоверение за сключен граждански брак;
4. Копия от дипломите за средно образование на двамата родители;
5. Удостоверение от служба ГРАО за постоянен и настоящ адрес;
6. Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на данъчни задължения;

Община Вършец е Администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и прилага изискванията
на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движение на такива данни .
Предоставените от Вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга и могат да
бъдат коригирани по Ваше искане. Достъпът до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата
процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на регламента.
Непредставянето на лични данни, които се изискват от регламента, може да доведе до прекратяване на
производството.
Декларирам, че давам съгласието си доброволно и информирано Община Вършец да обработва и
съхранява личните ми данни, съгласно изискванията на Регламента и ЗЗЛД във връзка с представяне на
съответната услуга.

Дата: ................................... г.
гр. Вършец

С уважение: .........................................

