Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ..............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
Долуподписаният/ната,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Лични данни:
Лични данни

Декларатор

Съпруг/съпруга или
съжителстващо лице на
семейни начала

Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Адресна
регистрация

постоянен
адрес
Настоящ
адрес

Семейно положение
Социална група
(работещ, пенсионер,
учащ, безработен, самоосигуряващ, други)
ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст,
(излишното се зачертава)
които не са сключили граждански брак (родени, припознати, осиновени, доведени,
заварени) и лица, навършили пълнолетие, които продължават обучението си в средни
учебни заведения или във ВУЗ в редовна форма на обучение и те са:
Обучава се в средно
учебно заведение или във
Име, презиме, фамилия
ЕГН
ВУЗ в редовна форма на
обучение
(вярното се огражда)
1.
да
не
2.
да

не

да

не

да

не

3.

4.
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ІІІ. Доходите на семейството ми през предходните 6 месеца са общо
......................................... лв., в т.ч. от:
Източник на дохода

Размер на
дохода (лв.)

1.трудова дейност
..............................
2.стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга
стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
..............................
3.друга стопанска дейност
..............................
4.продажба на акции, дялове и др. участия в търговски дружества
и др. форми на съвместна дейност
..............................
5.наем, рента и аренда
..............................
6.дейности подлежащи на облагане с патентен данък по реда на
ЗМДТ
..............................
7.продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
..............................
8.дивиденти и доходи от дялово участие в дружества, кооперации
и др.
..............................
9.обезщетения и социални помощи
..............................
10. пенсии
..............................
11. други
..............................
ВСИЧКО:
………………….
ІV. Вземанията, влоговете, дяловите участия и ценните книжа, притежавани от
семейството ми са общо ......................................... лв.
V. Декларирам следните условия, че:
имам адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община
Ценово на адрес: гр./с. .................................................., ул. ..............................................
№.........................от ........................................................год.;
аз и член на моето семейство не съм получавал/а/и еднократна помощ на същото
основание от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бяла по чл. 16 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане;
не съм продавал/а недвижимо или движимо имущество за срок от една година преди
подаване на молбата за отпускане на помощ;
не съм сключвал/а договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка
и гледане
съм регистриран/на в Бюрото по труда и не съм отказвал/а предложената ми от там работа;
нямам изискуеми задължения към Община Ценово към датата на подаване на заявлението;
2

поразеното жилище е единствено за семейството ми, не е застраховано в застрахователна
институция и имам документ за собственост;
поразените стопански постройки са само и единствено за селскостопанска нужда, за
задоволяване потребностите на моето семейството, не са застраховани и за тях имам
документ за собственост;
не съм получавал/а еднократна финансова помощ от Община Ценово по чл. 3, т. 1, 2, 3 и 4
от Правилника в рамките на последните четири календарни години;
ВЯРНОТО ТВЪРДЕНИЕ СЕ МАРКИРА С КРЪСТЧЕ.
Съгласен/а съм Община Ценово да обработва и съхранява личните ми данни, съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни.
Съгласен/а съм Община Ценово да извърши проверка на декларираните от мен данни.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни, нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс, като получената неправомерно еднократна финансова помощ
подлежи на възстановяване.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверения за брутните доходи на семейството за последните 6 календарни
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението – за лицата
работещи по трудови и/или служебни правоотношения;
2. Копие на годишна данъчна декларация с всички подадени приложения към нея – за
лица с фирми, земеделски производители и лица, упражняващи свободни професии;
3. Служебна бележки за доходи от други източници;
4. Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от ТП на НОИ;
5. Декларация за липса на пенсия и др. доходи - Приложение № 3от Правилника /ако е
приложимо/;
6. ……………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………………………..

Дата: ................................
с. ………………………….

Декларатор: ..............................................
(подпис)
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