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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 2, ал. 1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани 

с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Подписаният/-те:

жител (и) на гр. (с) ж.к.

ул.

№ блок вход ет. ап.
телефон: e-mail:

ДЕКЛАРИРАМ /Е/:

І. Семейно положение

№ Име, презиме и фамилия на членовете на семейството ЕГН Родствена връзка

1.

2.

+ -

ІІ. Имотно състояние 
Аз /ние/ членове на семейството ми /ни/ притежаваме следното имущество:

Вид имущество Местонахождение Стойност 

Жилищни, вилни и други застроени недвижими имоти във и
извън строителните граници на населените места – съгласно
приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.

ВСИЧКО: 
Словом: 

ІІІ. Сделки с недвижими имоти 
 

Аз /ние/ и членовете на семейството /домакинството/ ми 

 прехвърляли жилищни или имоти след 1 януари 1981 г.

* При прехвърляни жилищни имоти се посочва какви, къде и на кого. 
  
Известно ми е, че за декларирани от мен /нас/ неверни данни нося / носим отговорност по чл. 313 от НК. 



 Стр 2 от 2URI 2470

ДЕКЛАРАТОР /И/:

1.
 /име, презиме и фамилия/

2.
 /име, презиме и фамилия/

ЕГН ЕГН

Л. К. № Л. К. №

издадена на издадена на

от МВР от МВР

Дата Дата

Подпис Подпис

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
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