ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540 гр. Вършец, бул.България 10, обл.Монтана
Тел:09527/22-22; факс: 09527/23-23
www.varshets.bg
e-mail: admin@varshets.bg
Вх. № …………………………/……………………. 20 ……….. год.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ОТ:
Име: ……………………………………………………………………………….. ЕГН: ………………………………………………
/собствено, бащино, фамилно/

Документи за самоличност …………………….. № ………………………...........
Дата и място на издаване: ……………………………………………………………………………………………………..
ЗАЯВЯВАМ НАСТОЯЩ АДРЕС
Населено място(държава) …………………………………………………………………………………………………….
община ……………………………………………………
област ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/наименование на локализационна единица-площад, булевард, улица, ж.к. и др./

№ ……………….. вх. ……………………….. етаж. ………………………. апартамент ……………………………………
Забележка: Когато настоящият адрес е в чужбина, се попълва единствено наименованието на държавата.
Степен на образование
1-образователна и научна степен „доктор“
7-средно проф.техн.(СПТУ,проф.гимназия)
2-висше – магистър
8-средно общо образование (гимназия)
3-висше-бакалавър
9-професионално-техн.(ПТУ/ПУ)прием след 8 кл.
4-висше-професионален бакалавър
10-професионално-техн.(ПТУ/ПУ)-прием след 7 кл.
(специалист, полувисше)
А-проф.-техн.(ПТУ/ПУ)-прием след 6/7 кл.
5-професионално обучение
В-основно
след средно образование
С-начално и по-ниско
6-средно специално
(техникум, проф. гимназия)
Цел на пребиваване
Срок на пребиваване
1-постоянна работа
5-с (при)родители
1-до 1 месец
4-от 1 до 6 години
2-временна работа
6-за гледане
2-до 6 месеца
5-постоянно
3-сключване на брак
7-други
3-до 1 година
6-непоказано
4-образование
8-непоказана

Подпис: …………………………………..
Долуподписаните законните представители
1………………………………………………………………………………………………..…… ЕГН: ………………………………………...
2……………………………………………………………………………………………..……… ЕГН: .………………………………………..
съгласни сме с посочения настоящ адрес
1……………………………
2………………………………..
/подпис/

/подпис/

Адресната карта е подадена от упълномощеното лице :
………………………………………………………………………………………………………..….. ЕГН………………………………………...
С пълномощно от дата ………………………………
Издадено от ………………………………………………………………………………….

Подпис: …………………………………..

Ръководител на специализирана институция за отглеждане на деца:
…………………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………………………………….

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.
Подпис: …………………………………..

