
Приложение № 2 

по чл. 16, ал. 2, б.„а“ от Правилата 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Подписаният/та/ ____________________________________________________________ 
    /собствено, бащино и фамилно име/ 

 

гражданин/ка/ на _____________________, роден в гр./с./ _________________________ 

 

живущ в гр. /с./ _______________, ж.к. /ул./                                        , бл.     , вх.__, ап.__ 

 

ЕГН: _______________, лична карта № _______________, изд. от МВР ______________ 

 

гр. ____________________  на  ___________________ тел.                                                   ,  

 

електронен адрес                                                                                                                        , 

 

на длъжност    ____________________________________________________________       

 

в ____________________________________________________________ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
І. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Аз,  __________________________________________________________________ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

гражданско състояние: _______________________________________________________ 

/женен, неженен, омъжена, неомъжена, разведен/а/, вдовец/вдовица, фактич.съжителство/ 

2. ______________________________________ - съпруг/а/, ЕГН: ___________________ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

3.______________________________________ - дъщеря/син, ЕГН___________________ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

4.______________________________________ - дъщеря/син, ЕГН___________________ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

5.______________________________________ - дъщеря/син, ЕГН___________________ 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

 
§ 11. Деца по смисъла на Правилата, са лица, които не са навършили 25 години, учат или са 

студенти редовна форма на обучение и живеят в едно домакинство с кандидата за 

настаняване в жилище.   



ІІ. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ: 

 

1. Аз и членовете на моето семейство /притежаваме/не притежаваме/ собствено жилище 

/самостоятелна сграда, етаж или част от етаж/; вещно право на ползване на жилище. 

/излишното се зачертава/ 

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

/брой на етажите, стаите и сервизните помещения/ 

с площ …………. кв.м и се намира в гр. /с./……………………, ж.к. /ул./ ……………….. 

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

Жилищният имот е придобит на името на ………………………………………………… 

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

през ………………….. г. чрез ………………………………………………………………. 

/покупка от физически или юридически лица, дарение, наследство, завещание, делба, 

замяна и др./  

 

2. Аз и членовете на моето семейство /притежаваме/не притежаваме/ собствена вила 

/самостоятелна сграда, етаж или част от етаж/; вещно право на ползване на вила или 

парцел    /излишното се зачертава/ 

на името на ……………………………………………............................................................ 

Вилата се състои от …………………………………………………………………………., 

/брой на етажите, стаите и сервизните помещения/ 

с площ от……..…кв.м и се намира в гр. /с., вилна зона/ …………………………………. 

 

3. Годни ли са за постоянно обитаване? 

 ДА 

 НЕ 

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

съответната община/ 

 

ІІІ. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: 

 

Аз и членовете на семейството ми не сме закупували друг жилищен имот от държавния 

жилищен фонд и не сме прехвърляли жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, 

обитаемо таванско помещение, магазин или хотел през последните 5 /пет/ години, преди 

подаването на заявлението за настаняване на други лица, освен на държавата или на 

община. 

  

Известно ми е, че за декларирани неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, ако извършеното не 

представлява по-тежко престъпление. 

 

 

гр. …………………….     ДЕКЛАРАТОР: 

дата: …………………. 


