Приложение № 2
по чл. 16, ал. 2, б.„а“ от Правилата,
приети с решение по т. 64.1. от
протокол № 19/05.07.2018 г. на ПВСС

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/

съм _______________________________________________________
/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/
§ 14. Деца по смисъла на Правилата, „Семейство“ са:
а/ съпрузите, вкл. лица, с които кандидатът е във фактическо съжителство, ненавършили пълнолетие
деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени,
доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/;
б/родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако
продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20годишна възраст /родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак/.

ІІ. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:
1. Аз и членовете на моето семейство /деца, съпрузи, вкл. лица, с които кандидатът е
във фактическо съжителство/ притежаваме/не притежаваме в населеното място /за
което се кандидатства/ собственост или идеални части от собственост или от право на
ползване върху жилище, къща, вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско
помещение, магазин или хотел.
/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. 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 моето семейство /деца, съпрузи, вкл. лица, с които кандидатът е във
фактическо съжителство/ не сме /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.
Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни в настоящата декларация нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. …………………….

ДЕКЛАРАТОР/И/: 1……………

дата: ………………….

2……………
3.……………
4…………….
5…………….

