
 
 

 
 

 

   ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКА  

 КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗУПГМЖСВ 

 ГР. КУБРАТ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с  

многогодишни жилищно спестовни влогове 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2470) 

 

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 Председател,   

Включен/и/ съм/сме в окончателния списък на правоимащите граждани за 199___ / 20___год. под № 

_______ с ___________ лихво числа. На _________________________ придобихме / започнахме 

изграждане по реда на ЗУПГМЖСВ, находящо се на __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Същото ми /ни/ е необходимо за ___________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Заявявам/е/ желанието да ми/ни бъдат изплатени компенсации по лихвочислата, съгласно Закона и 

Правилника за неговото прилагане. 

 

Прилагам/е/ следните документи: 

1. Декларация по чл. 2, ал. 1 от ЗУПГМЖСВ по образец; 

2. Копие на жилищно спестовна книжка; 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

6. Документ за платена такса № __________________  от________________________________  

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

извършено по електронен път). 



 
 

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                                                                                                                   

  



 
 

 

 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани  

с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

 

Подписаният/-те: _________________________________________________________ жител (и) 

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

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

 

ДЕКЛАРИРАМ /Е/: 

 

І. Семейно положение  

№ Име, презиме и фамилия на членовете на семейството ЕГН Родствена връзка 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

  

ІІ. Имотно състояние  

Аз /ние/ членове на семейството ми /ни/ притежаваме следното имущество: 
Вид имущество  Местонахождение  Стойност  

Жилищни, вилни и други застроени 

недвижими имоти във и извън 

строителните граници на населените 

места – съгласно приложение № 2  към 

Закона за местните данъци и такси. 

  

 

 

 

 

 

  

ВСИЧКО: 

Словом:  

 

 
 

    

  



 
 

ІІІ. Сделки с недвижими имоти  

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

или имоти след 1 януари 1981 г. ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

* При прехвърляни жилищни имоти се посочва какви, къде и на кого. 

 

 

 

Известно ми  е, че за декларирани от мен /нас/ неверни данни нося / носим отговорност по 

чл. 313 от НК.  

  

 

ДЕКЛАРАТОР /И/: 

       

 

 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 ________________________ 

 

 


