
 
                                                                  Приложение към 

чл.12, ал.2 

                                                                             от Наредбата по 

чл.45А от ЗОС 

 

                     Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

Подписаният 

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

Жител на 

гр./с./.................................................област...................................................... 

Ул............................................................№......,бл.......................вх........ет......... 

ап........ 

Ж.к...........................................  

община......................................обл............................... 

 

                                    Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М   : 

             I.Семейно положение: 
№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на 

членовете на семейството / 

домакинството/ 

ЕГН Родствена 

връзка 

Месторабота 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

    

 

II.Имотно състояние 

 

1. Не притежават жилище, вила или идеални части от такива 

имоти, годни за постоянно обитаване;                                                                                                                          

 

2. Не притежават жилищен или вилен парцел в района на 

населеното място, в районите на населените места от ІІІ до 

VІІІ функционален тип; 

 

3. Не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица през 

последните 5 години, преди подаване на декларацията с 

изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в 



полза на държавата, общината или организация с нестопанска 

цел; 

 

4. Не притежават имущество в налични парични средства по 

влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, 

земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън 

тези по т.1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за 

търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и 

оборотни фондове и средства на обща стойност, по голяма от 

2/3 от цената, определена съобразно методиката от 

Приложение №1, на жилище, съответстващо на нуждите за 

жилищна задоволеност, определена с нормите по чл.7 от 

Наредбата. 

 

5. Една четвърт от годишния доход на гражданите и техните 

семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна 

цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно 

нормите за жилищна задоволеност, определени с чл.7 от 

Наредбата. 

 

6. Имат адресна регистрация в населеното място, като за 

населените места от ІІІ до VІІІ функционален тип тя е повече 

от 5 г. с изключение на случаите по чл.14, ал.1, т.1 от 

Наредбата.                                                                                                                                

 

7. Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното 

правоотношение с такива наематели не е прекратявано, освен 

ако са изтекли повече от 5 години. 

 

8. Не са носители на вещно право на ползване върху жилища, 

вила или ид. части от такива имоти, годни за постоянно 

обитаване. 

 

 

III.Сделки с недвижими имоти 

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

сме ) прехвърляли жилищни или вилни имоти годни за постоянно 

обитаване на други лица през последните пет години преди подаване на 

молбата за картотекиране . 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


