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                                                                                                                        Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за семейно положение и финансово състояние на кандидат-потребителите  

за ползване на социални услуги местна /общинска/ дейност 

 

от............................................................................................................................................................, 

ЕГН ЛН/ЛНЧ/служебен номер ………………...…..........................................................................., 

л. к. № ............................................., изд. на ..................................... от ............................................, 

постоянен адрес:  гр.(с) ..............................................ж.к. ..................................................................   

ул. ....................................................................................... №......., бл........, вх......., ет......., ап........., 

настоящ адрес:  гр.(с) ..............................................ж.к. .................................................................... .   

ул. ....................................................................................... №......., бл........, вх......., ет......., ап........., 

телефон/и: ............................................................................................................................................, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

І. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 
 

 женен/омъжена     вдовец/вдовица    разведен/а   неженен/неомъжена 

1. Съпруг/а: ………………………………………………………………………………………... 

с настоящ адрес: общ. …………….……………. гр./с. …………………………………………... 

ул. ……………………………………….……………… №………. бл……… вх……… ет….….. 

социален статус:   пенсионер    трудово зает     безработен     учащ 

2. Деца  

2.1. Деца до 18-годишна възраст           да    не  
 

име: ……………………………………………………….……………… възраст: ………………. 

настоящ адрес: общ. ………………………..……… гр./с. …………………………….………….  

ул.................................................................................... .....№......., бл........, вх......., ет......., ап.........  

2.1. Деца над 18-годишна възраст         да    не  

име: ……………………………………………………….…………….……… възраст: ………… 

настоящ адрес: общ. ………………………..……… гр./с. …………………………….………….  

ул.........................................................................................№......., бл........, вх......., ет......., ап..... ....  

телефон …………….… социален статус:пенсионер трудово зает безработен учащ 
 

име: …………………………………………………….……….……………… възраст: ………… 

настоящ адрес: общ. ………………………..……… гр./с. …………………………….………….  

ул.........................................................................................№......., бл........, вх......., ет......., ап.........  

телефон …………….… социален статус:пенсионер трудово зает безработен учащ 
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ІІ. ДОХОДИ: 
 

Личен доход     да    не 

 

 пенсия        …………………. лева; 

 трудово възнаграждение     …………………. лева; 

 наем      …………………. лева;  
 други        …………………. лева; 

 

ІII. ДРУГО 
 

1. Притежавам / не притежавам ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК  № ................. от зас. № ……….… 

от …………….............. г. с определена ........................... % вид и степен трайно намалена 

работоспособност/ увреждане, със срок до ……………………………  

2. Давам писменото си съгласие, Управителя на Домашен социален патронаж – Велико 

Търново да извърши проверка на декларираните от мен данни и обстоятелства.     

3. При промяна в декларираните от мен данни, се задължавам да уведомя писмено 

Управителя на Домашен социален патронаж – Велико Търново в седемдневен срок от 

настъпване на промяната. 

 Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които 

предоставям във връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, 

при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 

2016/679 (GDPR). 

 Известно ми е, че за вписването на неверни данни в настоящата декларация 

нося наказателна и гражданска отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, както 

и имуществена отговорност за възстановяване на нанесените щети от неправилно 

изчислени такси. 
 

 

 

Дата: …………………. год.     С уважение, 

гр./с. …………….…………       …………………….. 

          

           /………………………………/ 
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