ДО
КМЕТА НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От 1.......................................................................................................................……...........................................,
2...................................................................................................................……...............................................,
3.....................................................................................................................…….............................................,
(име, презиме, фамилия)

живуш/и в гр. София..............................................................................................................................................
(ул.№, ж..к, бл., вх., ет.,ап.№ )

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Наемател/и съм/сме на общинско жилище, намиращо се на горепосочения адрес в гр.София на
основание настанителна заповед №………………………, издадена от………………… и Договор за наем
от ………………. г.
Жилището се състои от ………………. стаи и сервизни помещения. Семейството ми е …………. Члена.
Отговарям на следните условия (необходимото се подчертава):



Не съм/сме настанени в съжителство с други семейства, с които не образуваме домакинство.
Включен/и съм/сме в списъка по чл.7 от ППЗУЖВГМЖСВ (вписва се служебно името от списъка)

Моля да ми разрешите да закупя общинското жилище на основание чл.47 от Закона за общинска
собственост, във връзка с чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Столична община за задоволяване жилищните нужди на семейството ми.
Прилагам следните документи:
1.
2.
3.
4.
5.

Копие от настанителна заповед;
Декларация за семейно и имотно състояние по чл.5 /1/, т. 1-4 от ППЗОС;
Справка за границите на жилището;
Адресна справка от СДВР – София за всички лица над 14 годишна възраст, включени в настанителната заповед;
Копие от бракоразводно решение (ако има такова);

Забележка: Декларация по чл.5 /1/ т.1-4 от ППЗОС се попълва от всеки член на семейството
/домакинството/, навършил 18 години.
“Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община. Предоставените от
Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да
бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат
информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на
производството.”

С уважение: …………………….……
……………………..……
……………………..……

