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
ЗАЯВЛЕНИЕ

за заплащане на право на ползване на гробно място на основание чл.14 от Наредба №21 за хигиенните
изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове и погребване и пренасяне на покойници
във връзка с чл.61 и чл.62 от Наредбата на Общински съвет гр.Вършец за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец

1. Подписаният/та ………………………………………………………………………………………………………………….
/собствено, бащино, фамилно/

2. ЕГН ……………………………………………..
3. Документ за самоличност №………………………………………. издадена на …………………………………
от ……………………………………………………………………………………..
4.Постоянен адрес …………………………………………………………………………………………………………………..
/област, община, населено място/район/ /

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ул./пл.бул./№, ж.к. , бл. , вх. , №, ап. , №/

Моля да заплатя право на ползване на гробно място на починало лице
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН ………………………………………………..
Дата на раждане ………………………………………..
П.А гр./с/ ………………………………… общ. …………………………………… обл. ………………………………………..
ул. ……………………………………………. № …………………. починал на …………………………………………………
/дд/мм/гггг/

Акт за смърт № …………………………… издаден от: ……………………………………………………………………..
/населено място/

Местонахождение на гробното място
Населено място гр./с/ …………………………………………………………………………………………………………….
Описание ………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
СРОК ЗА ПОЛЗВАНЕ
За ползване на 1 /едно/ гробно място:
 -до 15 години–такса-40лв.
 -за вечни времена-такса-100лв.

За обособяване на семейна гробница от
два парцела за второ гробно място:
 -за вечни времена-такса 50лв.

 -за урнови гробове-намаление от 50%.
Отбележете с „ Х “ желаната услуга
Срок за извършване на услугата-до 14/четиринадесет/ дни от датата на подаване на молбата.

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: ………………………………
/дд/мм/гггг/

Град: ………………………………..

Декларатор: ……………………………
/подпис/

