
З А Я В Л Е Н И Е 

за установяване на жилищни нужди и издаване на удостоверение съгласно Наредба №6 за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба 

на общински жилища и по чл. 2, ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове 

1. ………………………………………………………….………..........................................................
(име на физическо лице/юридическо лице) 

…………................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ........................................ 
Адрес………………………………………………………………….…………………........................ 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….………….................... 

2. ………………………………………………………….......................................................................
(име на физическо лице/юридическо лице) 

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ........................................................ 
Адрес…………………………………………………………………….…………………………….... 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….………….................... 

Господин Кмет, 
        Моля моля да ми бъде издадено удостоверение за картотекиране на граждани по реда на 

        Закона за наемните отношения(отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане на 
 правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Приложения: 
 Декларация по чл.8 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове/при необходимост/
 Уверение от Общинска служба земеделие – за налични земеделски земи и гори
 Удостоверение за дохода за една година назад
 Документ за платена такса

С уважение: 1. …………………; 2. …….……………;
(подпис)           (подпис) 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община Правец да обработва  личните
ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона
за защита на личните данни. 

Подпис: 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 
mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72 

До Кмета на Община Правец 
Вх. №2398 - ........................./…….. 20........г. 
Не се дължи такса 
Срок на изпълнение: по чл.57 от АПК 

mailto:delovodstvo@pravets.bg

	З А Я В Л Е Н И Е
	за установяване на жилищни нужди и издаване на удостоверение съгласно Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища и по чл. 2, ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани ...

	1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	email: 
	2: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	email_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


