О Б Щ И Н А

Х А С К О В О

6300 гр. Хасково, пл.”Общински” №1, тел.: 038/603 300; факс: 038/664 110; e-mail:kmet@haskovo.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8 от Наредба за общинските жилища
ПОДПИСАНИЯТ /АТА/ИТЕ:
1. …..…………………………………………………………………………………….............
жител на гр.(с.)…………………………………………………………………………………………
ж.к. ………………………………………ул.……………………………………………….№ ...……..
вх. ……..… ет. ……..... ап. …..…… тел. …………………………...............................................
2. ......…………………………………………………………………………………….............
жител на гр.(с.)…………………………………………………………………………………………
ж.к. ………………….………………..ул. ……………….………………..…………..№ ……………
бл. ……………вх….……… ет….……... ап…………… тел. ………………………………...........

ДЕКЛАРИРАМ (Е):
І. Гражданство и адрес:
1.1.Гражданин съм на Република България

ДА



НЕ



1.2. Друго гражданство …………………………………………………………………………….
1.3.Постоянният ми адрес е……………………………………………..............................…....
…………………………………………………………………………………………….......………..
1.4. Настоящият ми адрес е………………………...……………………………………...………..
……………………………………………...……………………………………….……………………
2.1. Гражданин съм на Република България

ДА



НЕ



2.2. Друго гражданство ………………………………………………………………………….…..
2.3. Постоянният ми адрес е………………………………………………………………. ……….
2.4. Настоящият ми адрес е……………………..…………………………………………………..
……………………………………………...……………………………………….……………………
ІІ. Семейно положение:
А: …………………………………………………………………………………………………………
(женен, разведен, вдовец)
Б: ………………………………………………………………………………………………..............
(женен, разведен, вдовец)

Данни на ненавършилите 18 години членове на семейството, които не са
сключили граждански брак :

Име, презиме и
№
по фамилия на
ред членовете на
семейството

ЕГН

Родствена
връзка

Месторабота

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ІІІ. Имотно състояние :
А. Аз (ние) и членовете на семейството ми (домакинството ни)

ПРИТЕЖАВАМ/Е

НЕ ПРИТЕЖАВАМ/Е

1. ЖИЛИЩЕ , ВИЛА или ИДЕАЛНА ЧАСТ от такива имоти, годни за постоянно обитаване :
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
(описва се имота, съгласно документа за собственост)

2. ЖИЛИЩЕН или ВИЛЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , ИМОТИ в КУРОРТНИ ЗОНИ
и КОМПЛЕКСИ и във ВИЛНИТЕ ЗОНИ към тях :
….…………………………………………………………………………………………………...
….………………………………………………………………………………………………..
/описва се имота, съгласно документа за собственост/

Б. Аз /ние/ и членовете на семейството ми /домакинството ни/

ПРИТЕЖАВАМ/Е

НЕ ПРИТЕЖАВАМ/Е

Вид имущество

Местонахождение, рег.№ за
МПС, наименование и седалище
на дружество, кооперация и
други данни

Стойност
в лева

1. Парични средства по влогове

2. Акции
/по номиналната им стойност/

3. Дивиденти
/по номиналната им стойност/

4. Моторни превозни средства
/по застрахователната им стойност/

5. Земеделски земи
( по пазарна оценка)

6. Фабрики, работилници,
магазини, складове за търговска и
стопанска дейност, ателиета
( по пазарна оценка)

7. Недвижими имоти
(по данъчна оценка)

ІV. Материално положение :
Доходите на семейството ми (домакинството ни) общо за последните 6 месеца са:
1. От трудово възнаграждение

общо………………………………лева

2. От пенсия

общо……………………………...лева

3. Други ( хонорари, търговска и
стопанска дейност, наеми, ренти и други)

общо………………………………лева

V. Жилищно състояние на семейството (домакинството):

1. Живеем в не жилищни помещения

ДА

НЕ

…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...…от………………………година.
( описват се помещенията - бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.)

2. Настанени сме в помещения

ДА

НЕ

собствеността върху които се възстановява по ЗВСОНИ или реституционни закони:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
( описва се помещението, местонахождението и собственика )

3. Наемаме жилище в условията на свободно договаряне

ДА

НЕ

за което плащаме наем в размер на……………………….лева месечно, собственост на:
……………………………………………………………………………………………………………





ДА

НЕ

4. Заемаме жилище под нормите за жилищна площ,
ДА
НЕ
установени с чл. 11 ал.1 от Наредбата за общинските жилища, състоящо се
от…………………………………………………………………………………….............................
(посочват се жилищна площ, квадратни метри)
5. Живеем в жилищни помещения

…………………………………………………………………………………………………………….
( описват се помещенията )
негодни за обитаване, вредни в санитарно – хигиенно отношение или застрашени от
самосрутване, освидетелствани по реда на чл. 195 от ЗУТ с…………………………………
( прилага се акта, с който помещенията са освидетелствани )

VI. Други данни

ДА

НЕ

2.Семейство с две и повече деца

ДА

НЕ

3. Самотен родител с непълнолетно дете

ДА

НЕ

ДА

 НЕ

 ДА

 НЕ

1. Предишно картотекиране
№…………………………………………………………..

4. Член от семейството ми е с експертно решение на
ТЕЛК/РЕЛК с намалена работоспособност /социална
адаптация над 71% ( лица, нуждаещи се от придружител)
(прилага се документ)

5. Член от семейството ми страда от болест,
която налага изолация, съгласно списъка на болестите,
утвърден от Министъра на здравеопазването,
или се нуждае от помощта на друго лице.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.
З1З от Наказателния кодекс.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ:
1. Удостоверение от съответната Териториална данъчна
дирекция за декларираното имотно състояние
на всички членове на семейството;
ДА
2. Брутните доходи на членовете на семейството за
период от 6 (шест) месеца назад, както следва :
2.1 . За работилите през този период – от трудови
възнаграждения
ДА
2.2. Неработилите през този период и регистрирани
в Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" представят
служебна бележка от съответната Дирекция "Бюро по труда";
ДА
2.3. Неработилите през този период и нерегистрирани в
Дирекция "Бюро по труда" представят служебна бележка от
съответната Дирекция "Бюро по труда", че не са регистрирани
ДА
в Агенция по заетостта;
2.4. Получавалите социални помощи представят
удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" за
ДА
получените помощи или удостоверние, че не са получавали такива;
2.5. Самоосигуряващите се – годишна данъчна
декларация по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
ДА
2.6. Удостоверение от НОИ за получавани пенсии
и обезщетения;
3. Копие от документ за самоличност – лична карта
ДА
на всички членове на семействоото;
4. Удостоверение от Агенция по вписванията по постоянен и
настоящ адрес, че не са прехвърляли имоти на други лица
след 01.01.2000 г.;
ДА
5. Копие от актовете за раждане на деца,
ненавършили 18 години;
ДА
6. Удостоверение за семейно положение.
(от дирекция ГРАОН при Община Хасково);
ДА
ДА
7. Експертно решение от ТЕЛК (ако имат такъв документ;
8. Застрахователна стойност на МПС;
ДА
9. Копие от съдебно решение за развод (ако има такъв);
ДА
10. Данъчна оценка на имотите (ако притежавате такива);
ДА
11. Удостоверение от съответното учебно заведение за
учащи членове на семей2твото над 18 годишна възраст;
ДА
12. Пазарна оценка на земеделски земи, фабрики,
ДА
работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност,
ателиета и други оборотни фондове и средства (ако притежавате такива);
13. Договор за наем вписан в Агенция по вписванията;
ДА



 НЕ



 НЕ



 НЕ



 НЕ



 НЕ



 НЕ



 НЕ











 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ
 НЕ



 НЕ

14. Удостоверение постоянен адрес за последните 5 години
(от дирекция ГРАОН при Община Хасково);
15. Удостоверение за настоящ адрес за последните 5 години
(от дирекция ГРАОН при Община Хасково).

 ДА

 НЕ

 ДА

 НЕ

ДЕКЛАРАТОРИ:

1…………………………….……
(подпис)

2……………………………………
(подпис)

ОБЩИНА ХАСКОВО
Вх…№……………………

№ по списък…………………….

от…………………200…г.
Име……….………………………………………………………………………………
Адрес:…………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 8 от Наредба за общинските жилища

