ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ
От: ...........................................................................................................................................................
ЕГН: ............................................

Адрес за кореспонденция: гр. (с.) ..............................................

ул. .............................................................................................................................................................
Телефон: .............................................................
Г-Н КМЕТ,
ДЕКЛАРИРАМ:

№

І. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕИме, презиме и фамилия на
ЕГН
Родствена
членовете на семейството
връзка

Месторабота

ІІ. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
Аз и членовете на семейството ми притежаваме:
№
Вид на имота
Посочва се адрес на имота
или парцела (при наличие)
1
Жилищен имот на територията на община Шумен:
- жилище/самостоятелна жилищна сграда, етаж или
част от етаж;
- идеална част от жилище.
2
Вилен имот на територията на община Шумен:
- вила/самостоятелна вилна сграда, етаж или част
от етаж;
- идеална част от вила.
3 Жилищен или вилен парцел в района на гр. Шумен и в
районите на населените места от 0, І и ІІ функционален
тип:
- парцел в курортните зони и комплекси и във
вилните зони към тях;
- земи до 10 км. от морската брегова ивица.

№
Вид на имота
4 Жилище, вилни имоти и парцели извън
тези по т. 1, 2 и 3.
5 Земеделски земи – оценени по Наредбата за
базисните цени на земеделски земи.
6 Моторни превозни средства
7 Фабрики, работилници, магазини,
Складове за търговия и стопанска дейност и
други основни фондове с производствено
значение.
8 Акции, котирани на фондовата борса:
- брой …………по пазарна цена;
- брой …………по номинална стойност.
9 Налични парични средства,
Включително и тези по влогове и дивиденти.
ВСИЧКО НА ОБЩА СТОЙНОСТ:

Местонахождение

Стойност

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІІ. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
Аз и членовете на семейството ми сме (не сме) прехвърляли жилищни или вилни имоти, с
изключение на прекратяване на собственост или дарение в полза на държавата, общината или
организация с идеална цел

-

…………………………………………………………………………………………………………..
(при прехвърляне на имоти се посочва какви, къде и кога)

ІV. МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ.
Доходите на членовете на семейството ми за период шест месеца назад са:
1. От трудово възнаграждение

общо -

лв.

2. От пенсия

общо -

лв.

3. Допълнителни доходи от хонорари, търговска и
стопанска дейност, земеделски земи под аренда и др.

общо ……………………….лв.

V. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЖИВЕЕ СЕМЕЙСТВОТО.
В Община Шумен имаме адресна регистрация от .................. година и живеем при едно от
следните условия:
1. Живеем в не жилищни помещения (бараки, изби, не пригодни тавански помещения)
………………………………………………….………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(име на собственика, описание на помещенията и от кога живее на адреса)

2. Живеем в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или
застрашени от самосрутване, освидетелствани по реда на чл. 195 от ЗУТ
……………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(име на собственика, описание на помещенията и от кога живее на адреса)
3. Наемаме жилище, находящо се на ул.................................................................................
........................................................................, при условията на свободно договаряне, за което плащам
наем

в

размер

……………………

лева

месечно,

собственост

на

……………………………………….......................................…..
4. Живеем в жилище, находящо се на ул. .............................................................................
........................................................................., състоящо се от …………………………………..(стая/и), с
обща

жилищна

площ

………………

кв.

м.,

собственост

на

……………………………………...……….…………........ с още ………………..………..…. семейства.
VІ. ДРУГИ ДАННИ.
(необходимото се подчертава)
1. Семейство с две или повече деца.
2. Самотен родител на непълнолетно дете (деца).
3. Член от моето семейство е с експертно решение на ТЕЛК/РЕЛК.
4. Младо семейство.
5. Семейство или лице, което е живяло дълго време при тежки жилищни условия.
6. Данни за предишни картотечни преписки ……………………………………………………………
(№, година, определена група и подгрупа)
…………………………………………………………………………………………………..
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ОТ МЕН НЕВЕРНИ ДАННИ
НОСЯ ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 309 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

ДЕКЛАРАТОР:
...............................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
л. карта № ........................................

, изд. на ........................... г., от МВР гр. ......................
ПОДПИС: ...……………………..

* Личните Ви данни се обработват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.,
Закона за защита на личните данни и в съответствие с утвърдената Политика за защита на личните данни на Община Шумен – информация на
www.shumen.bg и информационно табло.

