


II.Имотно състояние 

А.  Не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти 

или вили, годни за постоянно обитаване, или ако притежават 

такива, то тяхната стойностпо Приложение №2 от Закона за местни 

данъци и такси заедно със стойността на имуществото по т.4. 

 

Б. Притежават или непритежават: 

 
№ Вид на имуществото Местонахождение Стойност 

1 Селскостопански земи/дка/ -оценка по 

НУРУТПЦЗЗ на съответния район, цените на 

сградите върху тях и прогресивно 

нарастващите такси. 

  

2 Моторни превозни средства, 

селскодтопански машини,произведения на 

изкуството ,нумизматика,филаделфия и др.по 

застрахователна стойност. 

  

3 Фабрики,работилници,магазини,складове за 

търговска и стопанска дейност и други 

основни фондове с производствено 

предназначение-по цени, определени от 

лицензирани експерти съгласно Наредба за 

оценка на обектите, подлежащи на 

приватизация. 

  

k

4 

Дялово участие в търговски дружества и 

кооперации- 50 на сто от действителната му 

стойност. 

  

5 Акции, котирани на фондовата борса 

Брой..............по пазарна цена, други, 

Брой .............по номинална стойност. 

  

6 Налични парични средства, вкл. И тези по 

влогове и дивиденти. 
  

7 Други   

 Всичко   

 

III.Сделки с недвижими имоти 

Аз ( ние) членовете на семейството ми ( домакинствата ни) сме (не 

сме ) прехвърляли жилищни  имоти след 1 януари  1981 година.  

При прехвърлени жилищни имоти се посочва: какви, къде и на кого. 

 

              IV. Материално положение 

             Годишните доходи на семейството ми ( домакинството ни ) са: 

             1. От трудово възнаграждение         общо....................................... лв. 

             2. От пенсия                                        общо....................................... лв. 

             3.Други                                                 общо.......................................лв.                                                                                               
/ наеми, ренти, суми по договори и др. / 



 

             V. Жилищно състояние на семейството ( домакинството) 
         В населеното място имаме адресна регистрация от…..............г. и 

жилищното ни състояние е: 

1. Настанени сме по административен ред в помещения, 

собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване 

собствеността върху одържавени недвижими имоти и други 

реституционни закони. 

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

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

                                      / име на собственика / 

2.Живеем в нежилищни помещения ( бараки, изби, непригодни 

тавански помещения). 

3. Живеем в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-

хигиенно отношение или освидетелствани като самосрутващи се по реда 

на чл.196 от ЗУТ. 

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

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

                            / описват се помещенията / 

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

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

                           /  име на собственика / 

4. Наемаме жилище при условията на свободно договаряне, за което 

плащаме наем в размер на ..................лв. месечно, собственост на 

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

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

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

5. Заемаме жилище под нормите за жилищна площ, установени с чл.7 

от Наредбата  за условията и редът за установяване на жилищни нужди, 

настанени под наем е продажба на общински жилища  на Общински съвет 

Мездра приета с Решение №162 от 01.03.2005 г., състоящо се 

от............................................................... 

                                                                            / описват се помещенията/ 

с обща жилищна площ................................кв.м.собственост 

на...................................... 

         VІ. Други данни / необходимото се подчертава/ 

               1.Семейство с три повече деца. 

               2.Самотен родител на непълнолетно/ни/ дете /ца/ 

               3.Членът на семейството 

ми................................................................................ 

е с призната I или II инвалидност. 

               4. Младо новобрачно семейство. 



               5.Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося 

отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 
ДЕКЛАРАТОР / И /:1...........................................         2.................................................... 

                                       / име и фамилия/                           / име и фамилия / 

                             лк №........................................             лк №........................................ 

                             изд.на......................................             изд........................................... 

                             ЕГН........................................              ЕГН........................................ 

                             Подпис..................................               Подпис................................... 

 

                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ  НА КОМИСИЯТА: 

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

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

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

 

  1. ......................................     2......................................... 

3.............................................. 
 




