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ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………………………………..... ,
/собствено, бащино, фамилно/

постоянен адрес ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,
/област, община, населено място, /пл. , бул. , ул. , ж.к. , кв. и др. , №, вх. , ет. , ап./

ЕГН ………………………………………, документ за самоличност: вид………………… №…………………………… ,
издаден на ………………………………………………… от ………………………………………………. ,
като собственик/ползвател на имота с адрес по документ за собственост:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/област, община, населено място, /пл. , бул. , ул. , ж.к. , кв. и др. , №, вх. , ет. , ап./

........................................................................................................................................................................................................................ ,

декларирам, че живея във фактическо съпружеско съжителство с лицето:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН …………………………………………………… ,
което да бъде регистрирано на посочения адрес на имота по:

 настоящ адрес;
 постоянен адрес;
 постоянен и настоящ адрес.
Известно ми е, че не може да бъде извършено служебно адресно пререгистриране или
заличаване на адресната регистрация на горепосоченото лице, в случай, че същото
напусне адреса на имота.
ДЕКЛАРАТОР: ………………………
/подпис/

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: ……………………………….

………...………………………………………………………….
/собственоръчно изписано име на декларатора/

