
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.12, ал.2 от Наредба Н-22/2010 г. 

 

Подписаният/а/____________________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия) 

с месторабота _____________________________________________________________________  

Настоящ адрес: 

гр.(с.) _______________________, ул.__________________________________, 

ж.к.__________________, кв.___________________, бл.____, вх.___, ет. ___, ап. ___, 

дом. тел. ______________________, служебен тел. __________________________ 

GSM_________________________________________________________________ 

Постоянен адрес  ( адрес по лична карта):  

гр.(с.) _______________________, ул.__________________________________, 

ж.к.__________________, кв.___________________, бл.____, вх.___, ет. ___, ап. ___, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Семейството ми се състои от .......... членове и в него освен мен са включени:  

 

а) ................................................. ............................ ................................... ..................................... 
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (връзка) (месторабота) 

    

б) ................................................. ............................ ................................... ..................................... 
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (връзка) (месторабота) 

    

в) ................................................. ............................ ................................... ..................................... 
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (връзка) (месторабота) 

г) ................................................. ............................ ................................... ..................................... 
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (връзка) (месторабота) 

д) ................................................. ............................ ................................... ..................................... 
(име, презиме и фамилия) (ЕГН) (връзка) (месторабота) 

 

II. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ: 

Аз, заедно със семейството си или разделен от семейството си, ползвам имот 
                                                                                (излишното се задрасква) 

от жилищния фонд на Министерството на отбраната, намиращо се в гр.(с.) ..............................., 

ж.к.(ул.) ........................................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап./ателие/гараж № ……. /жилищно 

помещение №  ....... във ВО ……………
 

 

IІI. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ:  

1. Аз и членовете на семейството ми притежаваме/не притежаваме жилище/а, 

                                                                                             
(излишното се задрасква)

 

намиращо/и се в:
 



1.1. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което в момента живее 

…………………………………………………………………………..........; 

Имотът по т.1.1. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

1.2. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което в момента живее 

…………………………………………………………………………..........; 

Имотът по т.1.2. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

1.3. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което в момента живее 

…………………………………………………………………………........... 

Имотът по т.1.3. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

 

2. Аз и членовете на семейството ми притежаваме/не притежаваме вила, намираща се в 
                                                                                             

(излишното се задрасква)
 

град (село) ……………………….. застроена на …………. кв.м. на ………………. етажа с 

помещения: …….. стаи, хол и кухня, ………………………………………………………………. 

Същата е годна/ негодна за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността й доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

 

3. Аз и членовете на семейството ми имаме/нямаме учредено вещно право на ползване 
                                                                           

(излишното се задрасква)
 

върху жилище/вила, намиращо(а) се в: 

3.1. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което в момента живее 

…………………………………………………………………………..........; 

Имотът по т.3.1. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

3.2. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което/която в момента живее 

………………………………………………….………………..........; 

Имотът по т.3.2. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 



3.3. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, с площ 

……………. кв.м., в което/която в момента живее 

………………………………………………….……………….......... 

Имотът по т.3.3. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

 

4. Аз, или член от семейството ми сме прехвърлили/не сме прехвърлили жилище(а) 
                                                                                           

(излишното се задрасква)
 

и/или вила, намиращо/а се в: 

4.1. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, със застроена 

площ  ……………. кв.м., с помещения: ………. стаи и кухня, на 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

с нотариален акт № ……………… от ……………………. год.; 

Имотът по т.4.1. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

4.2. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, със застроена 

площ  ……………. кв.м., с помещения: ………. стаи и кухня, на 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

с нотариален акт № ……………… от ……………………. год.; 

Имотът по т.4.2. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

4.3. гр.(с.) ..............................., ж.к.(ул.) ..................................................., бл. ......, вх. ......, 

ет. ......, ап. ......, състоящо се от …………………………………………….………, със застроена 

площ  ……………. кв.м., с помещения: ………. стаи и кухня, на 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

с нотариален акт № ……………… от ……………………. год.  

Имотът по т.4.3. е годен/ негоден за постоянно обитаване. 
                            

(излишното се задрасква) 

Негодността на имота доказвам с приложеното удостоверение № …………………/……… г. от 

Техническа служба при община ……………………….. 

 

Известно ми е, че за неверни данни и сведения, дадени в декларацията, нося отговорност 

по чл. 10 от Наредбата № Н-22/2010 г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Декларацията се подписва от двамата съпрузи; 

2. Съгласно § 2, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост, семейството са: 

а) съпрузите, ненавършилите 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 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с 

изключение на сключилите брак). 

 

1. ДЕКЛАРАТОР:       2. ДЕКЛАРАТОР:  

 

_____________________________    _____________________________ 
    (име, презиме и фамилия)            (име, презиме и фамилия) 

ЕГН _________________________    ЕГН _________________________ 

 

лична карта № ________________    лична карта № ________________ 

 

издадена от ___________________    издадена от ___________________ 

 

издадена на ___________________    издадена на ___________________   

 

подпис: _____________________     подпис: _____________________ 

 

дата:        дата: 


