
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 Подписаният …………………………………………………….…………………………………………….……..., 

с постоянен адрес гр.  …….....……………...……………………….............................……..………..…….………….....….. 

настоящ адрес гр. ..... …………………....……………………..........................….....…………....…......………………….…. 

ул./ж.к. ... ……………….………………………..., № ..….., вх. ….., ет. .…., ап. …., Община ……………………….………. 

Тел.: ……………...………………………. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М /Е/: 

 
І. Че съм български гражданин/ка: ....................................................................................................................... . 

ІІ. Семейно положение: .......................................................................................................................................... . 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на  

членовете на семейството 

(домакинството) 

Е Г Н 
Родствена 

връзка 
Заетост 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

ІІІ. Имотно състояние: 

 А. Аз (ние) членовете на семейството ми притежаваме: 

 1. Жилищен имот: ………………..................................................................................................................…………; 

 - жилище (самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж); 

 - урегулиран поземлен имот (УПИ) ; право на строеж или право на надстрояване и пристрояване на жилище; 

вещно право на ползване на жилище или УПИ; 

 2. Вилен имот: ……………................................................................................................... .........................…………; 

 - вила (самостоятелна вилна сграда, етаж или част от етаж); вилен парцел, право на строеж на вила; вещно  

право на ползване на вила или вилен парцел; 

 3. Идеални части от имоти по т. 1 и 2: .......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………; 

 Б. Аз (ние) членовете на семейството ми притежаваме: 

№ Вид на имуществото Местонахождение 
Стойност 

(лева) 

 1.  

 

 

 2. 

 

 

 

 3. 

 

 4. 

 5. 

Работилници, магазини и складове за търговска и 

стопанска дейност; други основни и оборотни фондове – 

по оценки, извършени от лицензирани оценители. 

Дялове в търговски дружества. 

Акции, котирани на фондовата борса – по пазарната им 

цена. 

Налични парични средства, включително и тези по влогове 

и дивиденти.  

Други. 

Всичко: 

 

 

....................................... 

 

....................................... 

 

 

....................................... 

 

 

 

....................................... 

 

....................................... 

 

 

..................................... 

 

..................................... 

 

 

..................................... 

 

 

 

..................................... 

 

..................................... 
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ІV. Сделки с недвижими имоти: 

Аз (ние) и членовете на семейството ми сме прехвърляли жилищни или вилни имоти на други лица  

с изключение на ликвидиране на съсобственост  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(при прехвърляне на имоти се посочва какви, къде и на кого) 

 

V. Средният месечен доход на семейството ми за последните 12 (дванадесет) месеца е: 

 
1. От трудово възнаграждение   ……………......................................……….. лв. 

2. От пенсия     ……………......................................……….. лв. 

3. Други: (наеми, ренти, суми по договори и др.) ............................................................ лв.  

 

VІ. Жилищно състояние на семейството: 
1. Обитаваме помещения, собствеността върху които е възстановява по Закона за възстановяване собствеността 

върху одържавени недвижими имоти и другите реституционни закони. 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
(описват се помещенията и имената на собственика) 

 

2. Живеем повече от 2 години в нежилищни помещения (бараки, мазета и други второстепенни постройки). 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
(описват се помещенията и имената на собственика) 

3. Живеем в помещения, неотговарящи на хигиенните стандарти или са негодни за обитаване. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
(описват се помещенията и имената на собственика) 

 

 4. Наемаме жилище при условията на свободно договаряне, за което плащаме месечен наем в размер ……… лв., 

собственост на .......………………………………………………………….……………………………………………………….. 

5. Заемаме жилище под нормите на жилищна площ, установени с чл. 16 от  Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища. 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
(описват се помещенията и имената на собственика) 

собственост на ……………………………...………………………………………………………………………………………... 

VІІ. Други данни:  
Членът на семейството ми …………...................................................................................................................…………. 

(име, презиме, и фамилия) 

е с трудово намалена работоспособност повече от 71%. 

 

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

Наказателния кодекс. 

           

ДЕКЛАРАТОР(И): 1. ………………………………………………………. 
         (име, презиме и фамилия/ 

            месторождение: …………………………………………… 

           л. к. № ………….…………………………………..…… 

    изд. на ………………….. ЕГН …………………..……. 

Подпис: ………….....….……... 

2. …………………………….……………….…….………. 
          (име, презиме и фамилия) 

            месторождение: ……………………………………….…… 

            л. к. № …….………………………………………..…… 

     изд. на ………………….. ЕГН ………………….……. 

                 Подпис: ……………………... 

Резултати от проверката: ........................................................................................... ........................................................ 

Информация за картотекиране от предходната година: ……………………………………......…         дата: …….  2020 г. 

 

 

 

 


