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ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СЕМЕЙНО И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ 

 

 

Долуподписаният: _________________________________________________________________________________ 
                                              имена  

с документ за самоличност 

     ▢ лична карта        ▢ паспорт       ▢ карта на продължително пребиваващ в РБългария чужденец 

     ▢ карта на постоянно пребиваващ в РБългария чужденец       ▢ друг _______________________________________________ 

№          изд. на   от ЕГН (ЛНЧ)           

гражданство образование специалност 

постоянен адрес  

настоящ адрес 

(ако е различен от горепосочения) 

сл. тел.  дом. тел.  моб.тел.  е- mail  

предишна месторабота 

фирма за срок длъжност 

 

представляващ  ____________________________________________________ БУЛСТАТ       

                                                                            фирма 

по  ▢ искане за отпускане на кредит       ▢  искане на банкова гаранция     от дата ______________ 

 

Декларирам, че към датата на подаване на настоящата декларация семейното ми и имуществено 

състояние е, както следва: 

1. Семейно положение:  ▢ женен/омъжена  ▢ неженен/неомъжена  ▢ разведен (а)  ▢ вдовец (ица)       

2. ▢осъждан  ▢ неосъждан  ▢ срещу мен и съпруга(та) ми няма висящи дела или изпълнителни производства 

3. Семейството ми се състои от: 

имена съпруг(а) / дете1 ЕГН гражданство телефон 

     

     

     

     

     

 

4. Аз и съпругът(ата) ми притежаваме следното имущество на територията на страната: 

➢ Парични средства по банкови сметки (вид: Р-разплащателна (в т.ч.картови), Д-депозитна, С-спестовна, Х-друга) 

Банка Вид и № на сметката сума валута 

    

    

    

    

                                                 
1 Независимо от  възрастта. 
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➢ Ценни книжа, дялове в дружества 

Вид ценни книжа/дялове от дружество2 брой Обща номинална стойност % от капитала на 

дружеството3 

     

     

     

 

➢ Друго движимо имущество над 5 хиляди лева 

вид марка Година на производство Застрахователна стойност 

Транспортни средства    

   

Машини (в т.ч. селскостопански)    

   

Благородни метали вид количество Цена на придобиване 

Други    

 

➢ Недвижими имоти 

Вид на имота брой местонахождение Идеални части Площ – кв.м./дка 

Семейно жилище -    

Жилищни     

вилни     

незастроени имоти в 

регулация 

    

Имоти извън регулация     

Магазини     

Земеделски земи     

други     

 

5.  Аз и съпругът(ата) ми имаме кредити и други задължения (в т.ч. лизинг, поръчителства, по полици, в качеството на 

солидарен длъжник) към банки и други лица: 

Наименование  Вид на дълга Срок на погасяване Обща сума,валута Месечна вноска 

     

     

     

     

Декларирам, че данните, съдържащи се в настоящата декларация, са верни и пълни4. Давам съгласие Банката да извършва 

всякакви проверки, които по нейна преценка са необходими, за потвърждението им. Известно ми е, че за неверни данни нося 

отговорност съгласно действащото законодателство в РБългария.  

 

 

_____________________    ДЕКЛАРАТОР: ______________________________________ 

 място и дата на изготвяне                                                                         подпис 

                                                 
2 При акции  и дялове 

3 При акции  и дялове 
4 В случай че в настоящата декларация няма достатъчно място за деклариране на определени данни, деклараторът може да ги 

отбележи в допълнителен лист, прикрепен към нея. 

 


