До Кмета на Община Правец

Вх.№.................................../…….. 20….. г.
Не се изисква такса
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.22 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и продажба на общински жилища
за семейно положение и имотно състояние

Подписаният...........................................................................................ЕГН................................
Постоянeн адрес: гр.(с)................................, общ. ..........................., обл. .................................,
ул.(ж.к.)....................................................................., №........., вх. ......, ет. ......., ап. ..................
л.к. №................................, изд. на .......................20....... г., от МВР - ......................................

тел:...........................................

ДЕКЛАРИРАМ(Е)
I.СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
(семейството се състои от съпрузи и ненавършили пълнолетие техни деца)
№.
по
ред

Име,презиме и фамилия на членовете
ЕГН
на семейството

Родствена
връзка

Месторабота

1
2
3
4
5
6

1

7
8.

II.ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
(заградете условието на което НЕ отговаряте)
1. Аз и членовете на моето семейство не притежаваме жилище, вила или идеални
части от такива имоти, годни за постоянно обитаване или право на ползване върху
тях.
2. Аз и членовете на моето семейство не притежаваме жилищен или вилен парцел в
района на община Правец.
3. Аз и членовете на моето семейство не сме прехвърляли имоти по т. 1 и т.2 на други
лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост
или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел.
4. Аз и членовете на моето семейство не притежаваме нежилищни имоти,
предназначени за търговска или стопанска дейност като фабрики, работилници,
магазини, ателиета, складове и др. или идеални части от такива имоти.
5. Аз и членовете на моето семейство не притежаваме 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, съответстващо на нуждите на жилище, определена от независим
оценител, съответстващо на нормите за жилищна задоволеност по чл. 7(1) от тази
Наредба.
6. Имам адресна регистрация и постоянен адрес в населеното място, където се
намират общинските жилища, за които кандидатствам, повече от 5 (пет) години без
прекъсване към датата на подаване на Молбата за картотекиране.
7. Аз и моето семейство не сме се настанявали незаконно в общински жилища.
Наемното правоотношение за общински жилища не е прекратявано поради
недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемен договор и стопанисването
на общински имот.
8. Аз и членовете на моето семейство нямаме просрочени парични задължения към
Община Правец.
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9. Подаваме настоящата декларация за настаняване под наем по образец, утвърден от
Кмета на община Правец.
III.МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
Годишни доходи на семейството ми за предходната година са:
1. От трудово възнаграждение

общо......................лева

2. От пенсии

общо......................лева

3. Други (наеми, ренти, суми по договор и др.)

общо......................лева

IV.ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО
(заградете точката, отговаряща на жилищното Ви състояние)
1. Аз и членовете на моето семейство следва да освободим заеманите от нас 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;
2. Аз и членовете на моето семейство не заемаме жилищна площ и ползваме не помалко от година за жилище нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни
тавански помещения и др.;
3. Аз и членовете на моето семейство ползваме сгради, негодни за обитаване, вредни в
санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани
по установения за това ред;
4. Аз и членовете на моето семейство, живеем въз основа на свободно договаряне, най
– малко една година, за което прилагам копие от нотариално заверен писмен
договор от наемодателя.
5. Аз и членовете на моето семейство заемаме недостатъчна жилищна площ по
нормите на чл.7(1).от Наредба №6 на ОбС на общинаПравец.
V.ДРУГИ ДАННИ
(заградете точката, отговаряща на Вашето състояние)
За моето семейство са налице следните условия:
1. самотни родители на непълнолетни деца;
2. семейства с две и повече деца;
3. семейства, в които един от членовете е с призната степен на инвалидност над
90%;
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Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................................................................................................................
(име,презиме и фамилия, подпис)

СЪПРУГ/А: .................................................................................................................................
(име,презиме и фамилия, подпис)

л.к.№.......................издадена на ...................... г. от МВР-............................ ЕГН......................

Дата:......................................
гр. Правец

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

С уважение: 2. ........................... ;
(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 1: ...........................
Подпис 2: ...........................
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