До Кмета на Община Правец
Вх. №................................./…….. 20........г.
Квитанция № …………………….………..
или платежно №…………………………...
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
За покупка на общинско жилище
1. ..........................................................................................................................................................
(име на физическо лице/юридическо лице)
……………………………………………………...ЕГН/БУЛСТАТ……………………………….....,
Адрес……………………………………………………………………………………………………..
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Телефон………………………………….е-mail………………………………………………………...
ОТНОСНО: ПОКУПКА НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Моля да ми бъде продадено общинско жилище представляващо………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………..
/едностаен, двустаен, тристаен/.
Моето семейство, се състои от:
1. ………………………………...…………………………………………………….………….
/трите имена/
л.к.№……………изд.…………от РУ на МВР гр.…………..…ЕГН….………………………….…...
постоянен адрес в гр. /с./ ……………………………………..община…………..…………………… област
………………………………ул. /ж.к./ „………………….……………………..…...……..….”
№……..., бл….…, вх…….., ет. …….., ап. ……, гражданин на …………..………………………..в
роднинска връзка с мен ………………………………………………………………………………..
2. ………………………………...…………………………………………………….………….
/трите имена/
л.к.№……………изд.…………от РУ на МВР гр.…………..…ЕГН….………………………….…...
постоянен адрес в гр. /с./ ……………………………………..община…………..…………………… област
………………………………ул. /ж.к./ „………………….……………………..…...……..….”
№……..., бл….…, вх…….., ет. …….., ап. ……, гражданин на …………..………………………..в
роднинска връзка с мен ………………………………………………………………………………..
3. ………………………………...…………………………………………………….………….
/трите имена/
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л.к.№……………изд.…………от РУ на МВР гр.…………..…ЕГН….………………………….…...
постоянен адрес в гр. /с./ ……………………………………..община…………..…………………… област
………………………………ул. /ж.к./ „………………….……………………..…...……..….”
№……..., бл….…, вх…….., ет. …….., ап. ……, гражданин на …………..………………………..в
роднинска връзка с мен ………………………………………………………………………………..
4. ………………………………...…………………………………………………….………….
/трите имена/
л.к.№……………изд.…………от РУ на МВР гр.…………..…ЕГН….………………………….…...
постоянен адрес в гр. /с./ ……………………………………..община…………..…………………… област
………………………………ул. /ж.к./ „………………….……………………..…...……..….”
№……..., бл….…, вх…….., ет. …….., ап. ……, гражданин на …………..………………………..в
роднинска връзка с мен ………………………………………………………………………………..
като за останалите членове на семейството ми и данните за тях са посочени в приложение към настоящата
молба – декларация.
ЗАЯВЯВАМ, че:
1. Приемам изцяло договора на община Правец за продажба на общински жилища, както и
направената пазарна оценка.
2. Аз и моето семейство попадаме в категорията лица /вярното се маркира/:
- граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които
се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по
други закони за възстановяване на собствеността;
- незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилище не жилищни помещения, като
бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
- живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно - хигиенно отношение или
застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
- семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне, най – малко една година,
- заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7(1) от Наредба № 6 на Общински съвет на
Община Правец
3. Декларирам, че семейното ми положение е следното……………………………….. /женен,
омъжена, разведен, разведена, неженен, неомъжена/ от ……………………………..
4. От ……………………до момента аз и семейството ми ползваме жилището, което желая да
закупя по силата на настанителна заповед №………от……………………. и договор за наем на общинско
жилище между мен и община Правец.
5. Аз и семейството ми отговаряме на условията, за настаняване под наем в общинско жилище,
определени в ЗОС и Наредба № 6 на общински съвет на община Правец за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища
6. Нито аз, нито някой друг от членовете на семейството ми няма задължения към Община Правец,
към момента на подаване на настоящата молба – декларация.
7. Нито аз, нито някой друг от членовете на семейството ми е придобивал вещно право /право на
собственост, право на ползване и пр./ за жилищни нужди през последните 10 /години/ от датата на
подаване на настоящата молба – декларация.
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Декларирам, че:
Нито аз, нито някой друг от членовете на семейството:
1. Не притежаваме жилище, вила или идеални части от такива имоти, на територията на община
Правец, годни за постоянно обитаване или право на ползване върху тях.
2. Не притежаваме жилищен или вилен парцел в района на община Правец.
3. Не сме прехвърляли имоти по т.т.1 и 2 на други лица през последните 10 (десет) години.
4. Не сме носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен или вилен имот или
върху реално обособена част от такъв имот, намиращ се на територията на Община Правец.
5. Не притежаваме нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност като
фабрики, работилници, магазини, ателиета, складове и др. или идеални части от такива имоти;
6. Не притежаваме друго имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти,
моторни превозни средства, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, земеделски
земи и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност по-голяма от 2/3 от
пазарната цена на жилище, определена от независим оценител, съответстващо на нормите за
жилищна задоволеност по чл. 7(1) от Наредба №6 на общинския съвет на община Правец.
7. Имаме брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални работни заплати за
едночленните семейства, до 1,25 минимални работни заплати за двучленните семейства, а за
тричленни и с по-голяма численост семейства – до 1 минимална работна заплата за член от
семейството.
8. Имам адресна регистрация и постоянен адрес в гр. Правец или съответното населено място в
Общината минимум 5 (пет) години без прекъсване, към датата на подаване на настоящата Молба –
декларация за картотекиране.
9. Не сме се настанявали незаконно в общински жилища или наемното правоотношение за такива
жилища не е прекратявано поради недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния
договор и стопанисването на общинския имот (освен ако са изтекли повече от 5 години от
освобождаване на жилището) и не сме продавали жилище, закупено от община Правец.
Декларирам, че:
1. Аз и членовете на семейството ми живеем понастоящем в жилище, което е
………………………./собствено или чуждо/, представлява…………………………./апартамент, къща,
нежилищна
сграда
и
пр./
с
площ
от
……………м 2,
собственост
на
……………………………………………………... /трите имена/ с ЕГН ………………………., находящо се
в гр. /с./……………………….. община ……………………………, област ………………………….,
кв…………………… ул. ……………………………………….№…….., бл. ……., вх. ………, ет……, ап.
……., за което заплащаме месечен наем в размер на ………/……………………………/лв., /ако се заплаща
такъв/,
с
други
характеристики
на
жилището……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………..
2. След 13 март 1990 година аз и/или останалите членове на семейството ми сме прехвърляли
изцяло или частично собствени недвижими имоти, както следва:
а/ имот, представляващ ………………………………………………./посочва се вида на имота/,
находящ
се
в
гр.
/с./………………………..
община
……………………………,
област
…………………………., кв…………………… ул. ……………………………………….№…….., бл. …….,
вх. ………, ет……, ап. ……., или
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ……., квартал:……, местност /махала/ „…………………………”, по
плана на гр./с/.…..…………………, с площ от ……………м 2, заедно с построената в него сграда със
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застроена площ от ………..м2,посредством ………………………………../вида на сделката – продажба,
дарение и т.н. на ………/……………………………………………/ процента /идеални части/ от правото на
собственост на ………………………..
…………………………………………………………………………………….../посочват се трите имена на
приобретателя/.
б/ имот, представляващ ………………………………………………./посочва се вида на имота/,
находящ
се
в
гр.
/с./………………………..
община
……………………………,
област
…………………………., кв…………………… ул. ……………………………………….№…….., бл. …….,
вх. ………, ет……, ап. ……., или
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ……., квартал:……, местност /махала/ „…………………………”, по
плана на гр./с/.…..…………………, с площ от ……………м 2, заедно с построената в него сграда със
застроена площ от ………..м2,посредством ………………………………../вида на сделката – продажба,
дарение и т.н. на ………/……………………………………………/ процента /идеални части/ от правото на
собственост на ………………………..
…………………………………………………………………………………….../посочват се трите имена на
приобретателя/.
Като евентуално за останалите, прехвърляни от мен и/или от член на семейството ме имоти са
посочени в списък, който прилагам към настоящата молба – декларация.
3. Към момента на подаване на настоящата молба – декларация аз и останалите членове на
семейството ми притежаваме поотделно или заедно имущество по чл. 14 от Наредба № 6 на Общнския
съвет на община Правец за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем
и продажба на общински жилища, както следва:
а/ влогове в лева в размер на ………/……………………………………../ лева;
б/ влогове във валута в размер на ….…/……………………………../ …………………../посочва се
валутата/;
в/ акции на /пазарна, номинална/ стойност…........../……………………../ лева;
г/ дивиденти на стойност…........../………………….……………………../ лева;
д/ произведения на изкуството на стойност…........./……………………../ лева;
е/ нумизматика на стойност………........../………………………………../ лева;
ж/ филателия на стойност…....................../………..……………………../ лева;
з/ моторни превозни средства на стойност…......../..……………………../ лева;
и/ земеделски земи на стойност….............../……….……………………../ лева;
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й/ жилищни, вилни имоти и парцели на стойност…......../….....…………../
декларираните по т.1 и т.2;

лева, извън

к/ фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност
стойност….............../………………….……….……………………../ лева;

на

л/
ателиета
и
други
основни
и
стойност….............../……….……………………../ лева.

на

оборотни

фондове

и

средства

4. Аз и членовете на семейството ми сме получили общ годишен доход, за изтеклата предходна
календарна година, в размер на: ……….../…………….
……………………………………/ лева, формиран от:
а/ работни заплати

- ….............../……….……………………../ лева;

б/ пенсии

- ….............../……………….........………../ лева;

в/ хонорари

- ….............../……………….........………../ лева;

г/ дивиденти

- ….............../……………….........………../ лева;

д/ наеми и аренди

- ….............../……………….........………../ лева;

е/ други

- ….............../……………….........………../ лева.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.
Приложения:
 Допълнителен списък на членовете на семейството ми (евентуално ако има такъв);
 Допълнителен списък на прехвърляните от мен или членовете на семейството ми след 13 март
1990 година недвижими имоти (ако има такъв);
 Удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства, селскостопански
машини и други;
 Удостоверения за данъчна оценка на земеделски земи и други недвижими имоти;
 Документи за собственост на притежаваните от мен и членовете на семейството ми недвижими
имоти;
 Удостоверения за доходите на мен и членовете на семейството ми;
 Документ за дялово участие в търговски дружества – в размер на 50 на сто от цената на
придобиването;
 Документи за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към
тях терени и съоръжения – по данъчни оценки, за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната
им цена
 Документи за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към
тях терени и съоръжения – по данъчни оценки, за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната
им цена;
 Удостоверение от Служба по вписванията към Агенция по вписванията за прехвърляни имоти през
последните 10 години
С уважение: 1. …………………;
(подпис)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА
ПОЛУЧИТЕ:

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
□Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате,
че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му /за вътрешни
пощенски пратки/ и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
o
Като препоръчана пощенска пратка.
o
Като куриерска пратка.

Физически лица:
Такса за адм.услуга съгласно Наредба 15 за определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите в Община Правец: □ –
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

►На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация –
Правец
► По банкова сметка:
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ
Код за вида плащане: 448007

ДЕКЛАРИРАМ:
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
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