
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА“ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
По чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински 

жилища на територията на Столична община 
Подписанитят/ите/: .....  ............  ............  ..................  ................................. …………………… 
                                     /Име, презиме, фамилия на пълнолетните членове на семейството /домакинството/ 
 
 
Настоящ адрес:………………………… ул.………………………………………………..... 
 
…………………., бл. ……, вх. ..….., ет. ………, ап. ………, тел.:………………………… 
 
ДЕКЛАРИРАМ /Е/: I. Гражданство и семейно положение. 

№ 
по 
ред 

Име, презиме', фамилия, постоянен и 
настоящ адрес на всички членове на 
семейството (домакинството); 

ЕГН Гражданство Родствена 
връзка 

1 

    

2 

    

3 

   1 

4 

    

5 

    

6 

    

II. Имотно състояние. 

А. Аз и членовете на семейството /домакинството/ ми  

ПРИТЕЖАВАМ /Е/ / НЕ ПРИТЕЖАВАМ /Е/ 

 



на територията на Столична община и 6 районите на населени места от 0 до 3 категория 

включително, определена в Единния класификатор на административно- 

териториалните и териториалните единици в Република България 

 
/необходимото се подчертава/ 

 
1. ЖИЛИЩЕН ИМОТ  

 жилище /самостоятелна сграда, етаж или част от етаж/; 
 не незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно строителство; /и в 

курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от 
морската брегова ивица/ 

 право на строеж, право на надстрояване, право на пристрояване; 
 право на ползване върху жилище. 

 
2. ВИЛЕН ИМОТ 

 вила (самостоятелна сграда, етаж или част от етаж); 
 незастроен поземлен имот, предназначен за вилно строителство; /и в курортните 

зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова 
ивица/ 

 право на строеж, право на надстрояване, право на пристрояване; 
 право на ползване върху вила. 

 
3. ФАБРИКИ, РАБОТИЛНИЦИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ ЗА ТЪРГОВСКА И 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

4. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ПО Т. 1, 2 И 3 ПРИТЕЖАВАМЕ/НЕ 

ПРИТЕЖАВАМЕ/ 

5. ГОДНОСТ ЗА ПОСТОЯННО ОБИТАВАНЕ НА ИМОТИ ПО Т,1 И 2 Д А / Н Е  
/към заявлението се прилага удостоверение от техническа служба по местонахождение на имота/ 

Б. Аз и членовете на семейството /домакинството/ ми  

ПРИТЕЖАВАМЕ /НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ/ 

 

Вид имущество ■ Местонахождение Стойност 

1 2 3 

Жилищни и вилни имоти извън тези по 
т.1 и 2 - стойност по пазарни цени, 
определени от лицензирани 
експерт-оценители 

  

Ателиета и гаражи - стойност по пазарни 
цени, определени от лицензирани 
експерт-оценители 

  

Земеделски земи - стойност по пазарни 
цени, определени от лицензирани 
експерт-оценители 

  

Моторни превозни средства, селско-
стопански машини и други - по 
застрахователната им стойност 

  

 



Фабрики и други обекти с производ-
ствено предназначение и за прилежащите 
към тях терени и съоръжения, 
работилници, магазини, складове за 
търговска, и стопанска дейност извън 
тези по т.З - стойност по пазарни цени, 
определени от лицензи- рани 
експерт-оценители 

  

Дялово участие в търговски дружества 
-стойност по пазарни цени, определени от 
лицензирани експерт- оценители 

  

Други основни и оборотни фондове - 
стойност по пазарни цени, определени от 
лицензирани експерт-оценители 

  

Налични парични средства по влогове и 
дивиденти 

  

 
ІІІ. Сделки c недвижими имоти 
Аз и членовете на семейството /домакинството/ ми  

СЪМ /СМЕ/ / НЕ СЪМ /НЕ СМЕ/ 

прехвърлял/и/ жилищни имоти по т,1,2 и 3 на други лица през последните десет години, 

с изключение на прекратяване на собственост, прехвърляне на идеални части на трето 

лице или дарение в полза на Столична община, /при прехвърлен имот - 

местонахождение, вид - към заявлението се прилага копие от документ/ 

 
IV. Доходи 
      От годишен доход на семейството /домакинството/ 

1. От трудово възнаграждение – общо                  ………………………………лв. 
2. От пенсия- общо                                                    ………………………………лв. 

1. Други - хонорари, търговска и стопанска дейност, 
наеми, ренти и други – общо                                         ………………………………лв. 
                                            
                                ВСИЧКО:                                         ………………………………лв. 
 
V. Жилищно състояние на семейството /домакинството/ 
1. Следва да освободя /им/ заеманото жилище, тъй като собствеността върху него е 

възстановена по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени 
недвижими имоти или по други закони за възстановяване на собствеността. 

2. Ползвам /е/ не по-малко от година за жилище нежилищно помещение /барака, изба, 
непригодно таванско помещение и други/. 

3. Временно съм /сме/ настанен /и/ от общината в резервно жилище, дом за временно 
настаняване на бездомни хора или друг социален дом, 

4. Наемам /е/ жилище въз основа на свободно договаряне, 
5. Жилището, за което имам /е/ настоящ адрес от………………….г., е собственост 
на…………………………………………………………………………………………….. 
състои се от………………………………………………………………………, с площ от 
………………………….кв.м. 
6. В семейството /домакинството/ има лице /лица/ с трайно намалена работоспособ-
ност над 90%, 
7. Старата ми /ни/ картотечна преписка е………………………………….т. на район 
………………………………………… 
 
 
 



8. Срещу мен и членовете на семейството /домакинството/ Е /НЕ Е изпълнена 
процедура по чл.65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли 
повече от 2 години от освобождаването му. /ако е изпълнена - Заповед №…….. .........  
от .......................  г. на кмета на район .....................................................  .............  ...............   

9. Аз и членовете на семейството /домакинството/ ми СЪМ /СМЕ/ НЕ СЪМ /НЕ СМЕ/ 
подавали други заявления за картотекиране като нуждаещи се от жилище по 
различен от декларирания настоящ адрес. 
 

Известно ми /ни/ е5 че за декларирани от мен /нас/ неверни данни нося/им/ 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и ще бъда /ем/ изключен /и/ от картотеката за 

срок от 5 години. 

 

Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството /до-

макинството/ пред служител на районната администрация или пред нотариус. 

 
                                 ДЕКЛАРАТОРИ: 

 
1 ............... ………………………….…………….        2……………………………......................................... 
   /име, презиме, фамилия/                                                    /име, презиме, фамилия/  
 

ЕГН……………………………………………….       ЕГН…………………………………………………... 

 

л.к…………………………………………………      л.к……………………………………………………. 

изд. на ……………………от ……………………      изд. на …………..…………от ………...…………… 

дата……………………………………………….       дата…………………………………………………… 

 

ПОДПИС:………………………………………..       ПОДПИС:……………………………………………. 

 
3 ............... ………………………….…………….        4……………………………......................................... 
   /име, презиме, фамилия/                                                    /име, презиме, фамилия/  
 

ЕГН……………………………………………….       ЕГН…………………………………………………... 

 

л.к…………………………………………………      л.к……………………………………………………. 

изд. на ……………………от ……………………      изд. на …………..…………от ………...…………… 

дата……………………………………………….       дата…………………………………………………… 

 

ПОДПИС:………………………………………..       ПОДПИС:……………………………………………. 

 
5 ............... ………………………….…………….        6……………………………......................................... 
   /име, презиме, фамилия/                                                    /име, презиме, фамилия/  
 

ЕГН……………………………………………….       ЕГН…………………………………………………... 

 

л.к…………………………………………………      л.к……………………………………………………. 

изд. на ……………………от ……………………      изд. на …………..…………от ………...…………… 

дата……………………………………………….       дата…………………………………………………… 

 

ПОДПИС:………………………………………..       ПОДПИС:……………………………………………. 

 

 

 
Подпис на длъжностното лице:……………………………………………………................ 


