
Приложение № 1 

по чл. 16, ал. 1 от Правилата 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ КЪМ  

……………………………………. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От ................................................................................................................................................, 

(име, презиме и фамилия) 

на длъжност................................................................................................................................, 

в...................................................................................................................................................., 

(сектор, отдел, дирекция, институция) 

ЕГН:……………........................................................................................................................, 

адрес:…………..........................................................................................................................., 

тел. ……………………………, електронен адрес …………….……………………………. 

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Моля да бъда настанен под наем в жилище от жилищния фонд на Висш съдебен 

съвет. 

1. Семейството ми се състои от …………… членове и в него освен мен са включени: 

а) ……………………………………………………………………………………………….., 

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН:………………………..........., родствена връзка ……………………………………….., 

адресна регистрация ………………………………………………………………………….; 

б) ………………………………………………………………………………………………, 

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН:………………………..........., родствена връзка ……………………………………….., 

адресна регистрация ………………………………………………………………………….; 

в)……………………………………………………………………………………………….., 

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН:………………………..........., родствена връзка ……………………………………….., 

адресна регистрация ………………………………………………………………………….; 

 



г) ……………………………………………………………………………………………….., 

(име, презиме и фамилия) 

ЕГН:………………………..........., родствена връзка ……………………………………….., 

адресна регистрация ………………………………………………………………………… . 

 

2.Аз, заедно със семейството си или разделен от семейството /излишното се зачертава/  

живея в гр. /с./ …………………, ж.к./ул./…………………………………………………...,  

№………, бл………………, вх. …………………….., ет……………, ап. …………………, 

в жилище………………………………………………………………………………………., 

/на свободен наем или собственост на трето лице, предоставено безвъзмездно/ 

което е собственост на ……………………………………………………………………….. 

/трите имена на собственика и родствена връзка с декларатора/ 

Жилището се състои от ……………………………………………………………………., 

/брой на стаите и сервизните помещения/ 

от които ползвам …………………………………………………………………………….., 

/брой на стаите и сервизните помещения/ 

с полезна площ ……………………………………………………………………….. кв.м. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Декларация - Приложение № 2, подписана от всички пълнолетни членове на 

семейството;  

2. Удостоверение за семейно положение на съпруг/а и деца, издадено въз основа на 

регистъра на населението, от кмета на общината, на района или на кметството или 

от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация по постоянен 

или настоящ адрес; 

3. Документ, удостоверяващ трудовото правоотношение, служебна бележка за 

трудов стаж и за месечните доходи на семейството на кандидата;  

4. Копие от договор за наем, в случаите когато кандидатите живеят на свободно 

договаряне; 

5. Удостоверение за имотното състояние на кандидата и/или на членовете на 

семейството му – съпрузи, деца, и/или лицето, с които кандидата е във фактическо 

съжителство, както и други документи по преценка на кандидатите, необходими за 

установяване на обстоятелствата по чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от Правилата; 

6. Други документи (по преценка на кандидата). 

 

 

гр. …………………     С уважение: 

дата………………. 


