
 
 

    

  ДО 

  КМЕТА НА  

  ОБЩИНА КУБРАТ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2105) 

 
 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област……………………. 

ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен 

адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 

……………………………………………………………………….……………. 

 

 

Господин Кмет,  

Заявявам желанието си да ми бъде картотекирано _____________ членното ми семейство 

/домакинство/ за настаняване в общинско жилище.  

За картотекирането прилагам декларация по образец.  

 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за самоличност (лична карта); 

2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост); 

3. Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за преходната година; 

4. Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова; 

5. Документ за платена такса № __________________  от________________________________  

 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането е 

извършено по електронен път). 

 

Забележка: Когато е декларирано притежание на МПС, се прилага копие от документ за 

застрахователната му стойност. 

 

 



 
 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично или чрез упълномощено лице от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

 

  



 
 

 

 

 

УТВЪРДИЛ  

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ:  

/ АЛКИН НЕБИ /  

                                                                

ДЕКЛАРАЦИЯ  

Подписаният/-те: _________________________________________________________ жител (и) 

на гр. (с) _____________________ ж.к. ____________________ ул. ______________________________ 

№ ______ блок_______________ вход______, ет. ______, ап. ______, тел. ________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

І. Семейно положение  

№ 
Име, презиме и фамилия на 

членовете на семейството 
ЕГН Родствена връзка Месторабота 

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

6. 
        

  

ІІ. Имотно състояние  

А. Аз/ние/ членове на семейството /домакинството/ ми  

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 жилище или на 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 надстрояване;  

• вещно право на ползване на вила или вилен парцел  

/ прилага се документ за собственост/  

3. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ Т.1 И Т.2  

4. ГОДНИ  СА ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ?  

  ДА   НЕ  

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

 



 
 

Б. Аз /ние/ членовете на семейството /домакинството/ ми 

ПРИТЕЖАВАМЕ / НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ:  
Вид имущество  Местонахождение  Стойност  

Селскостопански земи - оценка по 

НУРУТПЦЗЗ, съобразно пазарните 

цени на съответния район и сгради 

върху тях  

    

Моторни превозни средства, 

селскостопански машини, 
произведения на изкуството, 

нумизматика, филателия - оценка по 

застрахователна стойност  

    

Фабрики, работилници, магазини, 

складове и други основни средства с 

производствено предназначение - по 

цени съгласно НАПСПОУРЛО 

    

Дялово участие в търговски дружества 

и кооперации- 50% от действителната 

стойност  

    

Акции, котирани на фондовата борса - 

брой……по пазарна цена: други - 

брой…… по номинална  

стойност   

    

Налични парични средства, 

включително и тези по влогове и 

дивиденти  

    

Други      

  

ІІІ. Сделки с недвижими имоти  

Аз /ние/ и членовете на семейството /домакинството/ ми СМЕ / НЕ СМЕ прехвърляли жилищни 

или вилни имоти след 13 март 1990 г. с изключение на ликвидиране на съсобственост или дарение на 

общината, държавата или на организация с благотворителна  цел.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

/прехвърлен имот - какъв, къде и на кого - прилага се документ/ 

  

ІV. Материално положение  

   Годишните доходи на семейството ми са :  

1. От трудово възнаграждение                общо _________________ лева  

2. От пенсия                                             общо _________________ лева  

   3. Други /хонорари, търговска и стопанска дейност, наеми, ренти и други/.  

                                                                         общо _________________ лева    

 

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 и други реституционни  закони.  

2. Живеем в нежилищни помещения /бараки, изби, непригодни тавански помещения/.  

3. Живеем в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или 

освидетелствани като самосрутващи се по реда на чл. 195 от ЗУТ Прилага се протокол за 

освидетелстване.  

4. Наемаме жилище в условията на свободно договаряне, за което плащаме наем в размер на 

_____________лева месечно, собственост на _________________________________________________ 

5. Заемаме жилище под нормите за жилищна площ, установени с чл. 7 от Наредба №14, 

състоящо се от __________________________________________________________________________  
/жилищна площ, квадратни метри / 



 
 

VІІ. Други данни - необходимото се подчертава  

1. Семейство /домакинство/ с три и повече деца  

2. Самотен родител с непълнолетно дете  

3. Член от семейството ми е с призната І или ІІ група инвалидност /прилага се документ/  

4. Младо новобрачно семейство  

5. Данни за предишно картотекиране № _______________ / ______________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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

  

 

ДЕКЛАРАТОРИ: 

       

 

 1. _____________________________   2. _____________________________ 
  /име, презиме и фамилия/            /име, презиме и фамилия/ 

 ЕГН ___________________________    ЕГН ___________________________ 

 Л. К. № ________________________   Л. К. № ________________________ 

издадена на  ____________________   издадена на  ____________________ 

от МВР ________________________   от МВР ________________________ 

Дата  __________________________   Дата  __________________________ 

Подпис ________________________    Подпис ________________________ 

 
  

3. _____________________________   4. _____________________________ 
  /име, презиме и фамилия/            /име, презиме и фамилия/ 

 ЕГН ___________________________    ЕГН ___________________________ 

 Л. К. № ________________________   Л. К. № ________________________ 

издадена на  ____________________   издадена на  ____________________ 

от МВР ________________________   от МВР ________________________ 

Дата  __________________________   Дата  __________________________ 

Подпис ________________________    Подпис ________________________ 

  
  

5. _____________________________   6. _____________________________ 
  /име, презиме и фамилия/            /име, презиме и фамилия/ 

 ЕГН ___________________________    ЕГН ___________________________ 

 Л. К. № ________________________   Л. К. № ________________________ 

издадена на  ____________________   издадена на  ____________________ 

от МВР ________________________   от МВР ________________________ 

Дата  __________________________   Дата  __________________________ 

Подпис ________________________    Подпис ________________________ 

 

 

 


