До Кмета на Община Правец

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
За картотекиране като нуждаещи се от 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…………………………………………………….
2. ..........................................................................................................................................................
(име на физическо лице/юридическо лице)
……………………………………………………...ЕГН/БУЛСТАТ………………………………,
Адрес…………………………………………………………………………………………………
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Телефон………………………………….е-mail…………………………………………………….
Господин Кмет,
Моля да бъда картотекиран като нуждаещ се от жилище, поради следните причини:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
Приложения:
 Документ за самоличност (лична карта)
 Нотариално заверено пълномощно (при необходимост)
 Документ, с който се доказва доход, с който да се заплаща месечният наем;
 Документ за платена такса

С уважение: 1. …………………;
(подпис)

2. …….……………;
(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: □ – 15лв.
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
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният

………………………………………………………..…………….……………………………………...…
......................................................................................................................................................................,
Роден в гр./с./област …………………………………...…….…..……….....................................................,
Постоянен и настоящ адрес:.......................................................................................................................................
/гр./с./област/ул.№/ж.к./

……….…………….………………….………………………………………………...................................
………………………………………….…………………………………………………………………….
Семейно положение:......................................................................................................................................
Гражданство ………………………………………..,
Телефон за връзка ………….…….……..…………..
* Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни, нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДЕКЛАРАТОР/И:

1.……………………………….………………………………………………………..
/ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, ЕГН/

2…………………………….……………………………………………………………
/ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, ЕГН/

I.

ДЕКЛАРИРАМ/Е:
(внимателно прочети и попълни !)

1. Семейството ми се състои от:

№

Име, Презиме и Фамилия

ЕГН

Родствена
връзка

Дата на
последна
адресна
регистрация

Дата на
непрекъсната
регистрация в
гр. Етрополе

Месторабота

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
3

8.
9.
2. Жилището се обитава/освен от семейството/ и от следните други лица:

№

Име, Презиме и Фамилия

ЕГН

Родствена
връзка

Дата на
последна
адресна
регистрация

Дата на неп рекъсната
регистрация в
гр. Правец

Месторабота

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.Жилището е собственост на …………………………………….….………..….…………………………………
/родствена връзка/…………………………………..……………………………, състои се от ………… бр. стаи,

с обща застроена площ ……….….кв. метра, като за жилището плащам/неплащам/ наем в размер на
…………….…… лв.
II.
Имотно състояние:
Аз и членовете на семейството ми/домакинството/ притежаваме в района на населеното място:
1. Жилищен имот:......................................................................................................................................
Жилище / самостоятелна жилищна сграда, етаж, или част от етаж/,
жилищностроителен парцел,
право на строеж или право на надстрояване на едно жилище, вещно право на ползване на жилище
или парцел.
2. Вилен имот:............................................................................................................................................
вила/самостоятелна вилна сграда, етаж или част от етаж/,
вилен парцел,
право на стоеж на една вила, вещно право на ползване на вила или вилен парцел.
3. Идеални части от имоти по точки 1. и 2.:

…………………….…………………………………………………………………………………………
4. Сделки с недвижими имоти по точки 1, 2. и 3.:

…………………….………………………………………………………………………………………….
Аз и членовете на семейството ми/домакинството/ не сме прехвърляли жилищни или вилни имоти на други
лица след 13.03.1990 год., с изключение на ликвидиране на съсобственост и дарение в полза на държавата,
общината или организация с благотворителна цел /при прехвърлени имоти, се посочва какви, къде, на кого
и кога, съответно документ/.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.
Аз и членовете на семейството ми/домакинството/ притежаваме:
№

ВИД ИМУЩЕСТВО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

СТОЙНОСТ
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1.

Селскостопански земи и сгради върху тях.

2.

Моторни превозни средства, селскостопански
машини,
произведения
на
изкуството,
нумизматика, филателия и др. /оценка по
застрахователната им стойност/.

3.

Фабрики, работилници, магазини, складове за
търговска и стопанска дейност и други.

4.

Дялово участие в търговски дружества и
кооперации-50% от действителната му стойност.

5.

Акции, котирани на Фондовата борса: брой
…….…….. по пазарна цена и други;
брой
………..… по номинална стойност.

6.

Налични средства /парични/ включително и по
влогове и дивиденти.

7.

Други

8.

ВСИЧКО:

III. Материално състояние:
Годишните доходи на семейството ми/домакинството/ са:
1. От трудово възнаграждение- общо: ……………………/удостоверява се със сл. бележка/
2. От пенсии

- общо: ……………….……..… / удостоверява се с решение на НОИ/

3. Други ………….………… - общо: ……………………….… /наеми, ренти, хонорари и др./
4. ВСИЧКО: …………………………..
IV.

Други данни:

1. Семейство с две и повече деца / да или не/: ………………….………………….……………….……….….
2. Самотен родител на непълнолетни деца / да или не/:
…………………………………………….……..............................................................................................
3. Членът/имена/ на семейството ми/домакинството/:
………….…………………………..……………............................................................................................
/ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, /
е с признат процент трайно намалена работоспособност.........................................%,

и

притежава документ от ТЕЛК №.......................от ...............................г.
Данни за предишни вписвания в жилищна картотека на Общината/ако има такива-година, в
противен случай не/:
………………………………........................................................................................................................
4.

5. Закупувал съм/не съм/ жилище от Общината или ведомството/дата и година, нотариален акт/:
………………………………….………..……………………………………………………………….......
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6. Не сме се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива не е
прекратявано по чл. 46 от ЗОС /да или не, ако да - година/:
.........................................................………………………………………………….………………………
8. В населеното място имаме адресна регистрация от ……………… година
* По повод подадено Искане за Установяване на жилищни нужди давам изрично писмено съгласие
конкретните индивидуализирани данни относно наличието на:
- притежавани недвижими имоти;
- притежавани МПС
- доходи от отдаване под наем на жилища или други помещения,
да бъдат проверявани от органите на Общинска администрация Правец.
* При промяна на условията, посочени в декларацията се задължавам в едномесечен срок да
уведомя писмено Общината, чрез попълване на нова декларация.
* Гражданите настанени под наем в общински жилища, както и картотекираните лица и семейства
за настаняване в жилища под наем са длъжни: да подават декларация, ежегодно между 01 и 31
декември.
ДЕКЛАРАТОРИ:
1. …………………………………………………………..…
л.к.№.…………………………………...................
издадена на ……...... 20 … год. от РПУ - гр.
град ………..……………………………………….....
ЕГН …………….……………………….…………….........
Подпис: …………………….………………….…..
2. …………..……………………………………………………
л.к. №……….……………………………......................
издадена на ……...... 20 … год. от РПУ - гр.
град ……..……………………………………………….....
ЕГН …………………………….………….……….............
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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