ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ
от………………………………………………………………………………………………
живущ в…………………………………………………………………………………
ул………………………………………………………………………………………………
тел.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Моля да дадете съгласието си да закупя по реда на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,
ап………..,

ет………,

вх………..,

жил.

блок……………,

жк/ул……………………………………………………………, в който съм настанен/а като
наемател.
Апартамент №……………………………..

граничи с ап. №………,собственост

на………………………………………………………………………………………………..
и ап. №……….,собственост…………………………………………………………………
на ………………………………………………………………...
Мазето

№………….граничи

с

мазе

№……….,собственост

на

………………………………………………………………………………………………….
живущ

в

ап

№……………и

мазе

на…………………………………………………………………

№……..,собственост
живущ

№…………………
Прилагам следните документи:
1..Копие от заповедта за настаняване
2.Декларация за семейно и имотно състояние
3.Квитанция за платен годишен наем.
С уважение:

в

ап

ДЕКЛАРАЦИЯ
по НАРЕДБАТА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища
Подписаният:…………………………………………………………………… живущ в
гр./с.
……………………………жк…………………………………...
ул………………………………………№……бл……вх……ет……ап………..
ДЕКЛАРИРАМ
І. Семейно положение
име, презиме и фамилия на ЕГН
членовете на
семейството/домакинството

1

2

3

4

5

6

родствена
връзка

месторабота

ІІ. Имотно състояние
А. Аз/ние/ членовете на семейството ми /домакинството ни/
ПРИТЕЖАВАМЕ / НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ /:
1.ЖИЛИЩЕН ИМОТ

•
•
•
•

жилище /самостоятелна сграда, етаж или част от етаж/;
жилищно-строителен парцел
право на строеж или право на надстрояване
вещно право на ползване на жилище или парцел
/прилага се документ за собственост/

2.ВИЛЕН ИМОТ

• вила /самостоятелна сграда, етаж или част от етаж/
• вилен парцел
• право на строеж или право на настрояване вещно право ползване на вила или
вилен парцел
/прилага се документ за собственост/
3.ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ПО Т.1 И Т.2
4.ГОДНИ ЛИ СА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ
ДА

НЕ

/ако не са годни за обитаване се прилага удостоверение от техническа служба/

Б. Аз/ние/ членовете на семейството ми /домакинството ни/
ПРИТЕЖАВАМЕ / НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ /:
Вид имущество
местонахождение
Селскостопански
земиоценка по пазарните
цени на съответният район
и сгради върху тях
Моторни
превозни
средства, селскостопански
машини

стойност

Работилници,
магазини,складове и други

Дялово участие в търговски
дружества,
акции
на
фондовата борса

Налични парични средства,
включително и тези по
влогове и дивиденти
Други

ІІІ. Сделки с недвижими имоти
Аз /ние/ и членовете на семейството ми /домакинството ни/ СМЕ /НЕ СМЕ прехвърляли
жилищни или вилни имоти след 1990г, с изключение на ликвидиране на съсобственост
или дарение на общината, държавата или на организация с благотворителна цел.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
/прехвърлен имот-какъв, къде и кога – прилагат се документи/
ІV. Материално положение
Годишни доходи на семейството ми /домакинството ни/ са
1. От трудово възнаграждение

общо………………лв.

2.От пенсия

общо………………лв.

3.Други/хонорари, търговска
общо……………….лв.

и

стопанска

дейност,

наеми,

ренти

и

други/

V. В населеното място имаме адресна регистрация от ……………….г.
VІ.Жилищно състояние на семейството /домакинството/ - необходимото се подчертава
1.Настанени сме по административен ред в помещения, собствеността върху които се
възстановява по ЗВСОНИ
2.Живеем в нежилищни помещения /бараки, изби, непригодни тавански помещения/
3.Живеем в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарнохигиенно отношение
или освидетелствани като самосрутващи се.

/Прилага се протокол за освидетелстване/
4.Наемаме жилище в условията на свободно договаряне, за което плащаме наем в размер
на …………….лв. месечно, собственост на
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5.Заемаме жилище под нормите за жилищна площ, състоящо се от:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
/жилищна площ, квадратни метри/

VІІ. Други данни – необходимото се подчертава

1. Семейство с три и повече деца
2. Самотен родител с непълнолетно дете
3. Член от семейството ми е с признат процент инвалидност
/прилага се документ/

4. Данни за предишно картотекиране №............/.....................................
.......................................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от
НК.

ДЕКЛАРАТОРИ:

1. ..............................................
Л.к. №......................................
Изд.на ......................................
ЕГН..........................................

2. ..............................................
л.к.№........................................
изд.на........................................
ЕГН...........................................

Подпис.....................................

Подпис......................................

