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        СТОЛИЧНА ОБЩИНА                 РАЙОН 

„СЛАТИНА”   
         1574, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67 тел. (02)870 55 32; факс (02)870 11 73 

     http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org 

.................................... 

рег.индекс/дата                         

ДО 

       КМЕТА НА РАЙОН ,,СЛАТИНА” 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
По чл. 6, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с 

общински жилища на територията на Столична община 

 

От.................................................................................................................................................. 

Настоящ адрес: гр./с. …………………………………жк ....................................................., 

ул. .........................................................,  бл. .........., вх. ..........., ет. ............, ап. ............ 

Постоянен адрес: гр./с. ……………………………… жк ...................................................., 

ул. ..........................................................,  бл. .........., вх. ..........., ет. ............, ап. ............, 

телефон: ......................................... 

 

                                                     ГОСПОДИН  КМЕТ, 

Желая/желаем да закупя/закупим общинско жилище, находящо се на горепосочения 

адрес, което наемам/наемаме на основание Заповед за настаняване № ……...................г.  

Отговарям/отговаряме на следните условия: 

 Включен съм/включени сме в ……………….., окончателен списък по чл. 7 от 

ППЗУЖВГМЖСВ под № ……………………….; 

 Настанени сме като осъдени по чл. 7 от ЗВСОНИ. 

Моля, семейството/домакинството ми да бъде включено в предложенията до Кмета на 

Столична община за разрешение на продажба от Столичен общински съвет. 

ГРАНИЦИ ЖИЛИЩЕТО/ГАРАЖА/: 

ИЗТОК - …………………………………..         ОТГОРЕ - ……………………………………….... 

ЗАПАД - ………………………………….          ОТДОЛУ- ……………………………………….... 

СЕВЕР - ………………………………….. 

ЮГ - ……………………………………… 

ГРАНИЦИ НА МАЗЕТО: 

ИЗТОК - …………………………………..         СЕВЕР - ……………..………………………….... 

ЗАПАД - ………………………………….          ЮГ - ……………………………………………… 

ГРАНИЦИ НА ТАВАНА: 

ИЗТОК - …………………………………..         СЕВЕР - ……………..………………………….... 

ЗАПАД - ………………………………….          ЮГ - ……………………………………………… 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ:  

  1.Декларация по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с 

общински жилища на територията на Столична община. 

  2.Удостоверения от адресна служба ГРАО: за промени по настоящ и постоянен адрес; 

семейно положение. 

   3.Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на 

територията на Столична община /по местоживеене и месторождение/. 

   4.Удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти /по местоживеене и 
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месторождение/. 

 5.Служебни бележки за годишните доходи от трудово правоотношение за предходната 

година, а при наличие на други доходи – копия от подадени данъчни декларации. 

  6.Копие от нотариален акт или настанителна заповед на жилището, което обитават. 

  7.Копие от акт за граждански брак и копия от актове за раждане на деца. 

  8.Копие на решение на ТЕЛК, ако има такова. 

9.Документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други, по 

пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители. 

10.Копие от бракоръзводно решение /ако има такова/. 

11.Копие от смъртен акт и удостоверение за наследници /при починали родители/. 

12.Копие от личните карти на всички, обитаващи жилището. 

13.Удостоверения от НАП по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.87, ал.6 от ДОПК. 

 

 

София, .............20.......г.                        ПОДПИС:1…………………………….    

……………………………………..    

             2…………………………….    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕОБХОДИМОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА.                                                                                    


