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Настоящият документ е превод на юридически документи, издадени от HUD или CHA. Същите предоставят превода 

просто за ваше удобство, за да ви съдействат да разберете своите права и задължения. Единствено английската 

версия на документа представлява официален, законен, управляващ документ. Този превод не е официален 

документ. 
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ЗА НЕУГЛАВНИ ПРАВОСЪДНИ ЦЕЛИ 

(Напечатайте или пишете с печатни букви) 
 

Изискваща агенция: Жилищно настаняване –  
Чикаго, Ваучерна програма за избор на жилище 

60 E. Van Buren, Chicago, IL 60605 

 

 

Име (включително бащино, ако има такова) 

 
 

(собствено име) (инициал на второто име) (фамилия)  (бащино) 

 

Глава на домакинство ли сте? Ако не, моля посочете по-долу името му/ѝ : 
 
 

(Глава на домакинство) (ваучер #) 

 

Адрес (включително п. к.) 

 

 

(номер)  (улица)   (ап. #)  (град)   (щат)  (п. код) 

 

Рождена дата (00/00/0000)  Пол        Раса  Социално-осигурителен номер 

 
 

  (месец/ден/година) 

 

Основание: Раздел 24 Част 5 Статия 903 от Федералния кодекс дава право всеки орган по жилищно настаняване, който 

изпълнява ваучерните програми за избор на жилище и/или друга обществена програма за жилищно настаняване да 

получава справки за съдимостта на гражданите от съдебни изпълнителни органи, според определеното в Статия 902. 
 

Цел: С подписването на настоящия формуляр за съгласие, позволявате на „Жилищно настаняване“ – Чикаго (CHA) да 

изиска и получи справка за криминално досие/ съдимост от съдебните изпълнителни органи 

 

Използване на информацията: 

 Първоначална проверка на кандидатите и определяне на продължено право на помощ по ваучерната програма 

за избор на жилище (HCV), програма за умерена рехабилитация и ваучерна програма на проектна основа 

 Първоначална проверка на кандидатите и определяне на продължено право на помощ по ваучерна програма на 

проектна основа, по искане на собственика 

 Реализация на жилищно наемане и изселване на живущи от собственик по проект на Статия 8 
 

Допълнителни изисквания на Административния план за HCV програмата Requirements: 

 Преди да се даде одобрение за преместване в нов апартамент, независимо дали в рамките на или извън 

юрисдикцията на CHA, същата ще извърши проверка на криминалното досие на всеки член на семейството от 

18-годишна възраст нагоре. 

 Преди да се даде одобрение на едно семейство да напусне или навлезе в юрисдикцията на CHA, същата ще 

извърщи проверка на криминалното досие на всеки член от семейството от 18-годишна възраст нагоре. Ако през 

последните 120 дни такава проверка е била правена в юрисдикцията, където отива семейството, СНА няма да 

прави повторна такава. 

 При повторна проверка, СНА ще извърши такава за всеки член от семейството от 18- годишна възраст нагоре, 

включително продружители, живеещи със семейството. 

Декларация за съгласие: Давам съгласието си CHA да изиска и получи справка за криминално досие / съдимост от 

съдебни изпълнителни органи, за да се провери дали подлежа/имам право на продължаване на участие във ваучерната 

програма за жилищно настаняване. Настоящият формуляр за съгласие изтича след 39 месеца от датата на подписа по-

долу. Обърнете вниамание, че всяка информация, получена по силата на настоящия документ, може да бъде използвана 

съгласно 24 от Федераления кодекс, Част 982 и следващи. 

             
Подпис        Дата 

Преработено 08232013, В сила от 09152013, CHA-, Справка за съдимост 

 


