
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Необходими документи към декларация чл. 27 от НУРУЖННОЖП 

І. Семейно положение 

1. Копие от удостоверение за сключен граждански брак; 

2. Копие от удостоверение от служба ГРАО за семейно положение и членове на семейството /за несключилите 
граждански брак/; 

3. Копие от решение/я на съда за прекратяване на сключен граждански брак; 

4. Копие от удостоверение за раждане на всички членове на семейството/домакинството; 

ІІ. Копие от документи, удостоверяващи основанията, въз основа на които се иска настаняване в общинско 
жилище от фонд “Резервен” 
1. При природни и стихийни бедствия и аварии - служебна бележка от съответните служби; 

2. При застрашени от самосрутване имоти - копие от протокол за освидетелстване и заповед за премахване по реда 

на чл. 195 от ЗУТ; 
3. При остри социални и здравословни проблеми: 

3.1. За безработните – служебна бележка за регистрация в дирекция “Бюро по труда” и/или служебна бележка за 
размера на получаваното обезщетение; 

3.2. За неработещите, нерегистрирани в дирекция “Бюро по труда” – копие от титулната страница на трудовата 
книжка и страницата с правоъгълен печат на последното работно място; 

3.3. Удостоверения за вида и размера на получаваните социални помощи от дирекция “Социално подпомагане” към 

съответния район; 
3.4. Удостоверения за размера на пенсиите от РУСО; 

3.5. Служебна бележка за трудово възнаграждение за 12 месеца назад; 
3.6. Документи за допълнителни доходи от хонорари, търговска стопанска дейност, наеми, ренти и други 

3.7. Документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицата: експертни решения на ТЕЛК, РЛКК; 

епикризи и други; 
4. За кметове и зам. кметове - които нямат жилище на територията на община Пловдив – документ, удотоверяващ 

заеманата длъжност в структурата на администрацията 

ІІІ. Имотно състояние на семейството/домакинството: 
1. При притежаване на жилищни/вилни или реално обособени части от такива имоти - копие от нотариален акт, 

делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за собственост; 
2. При притежаване на ограничено вещно право на ползване на жилищен/вилен или реално обособена част от 

такива имоти - копие от нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за 
собственост; 

3. При извършване на отказ от учредено, отстъпено или запазено право на ползване върху имоти – копие от 
документ за извършен отказ; 

ІV. Имуществено състояние/материално положение – копие от документите, които е необходимо да бъдат 
представени са цитирани в т. ІІ 
1. При притежаване на МПС, селскостопански машини и други - копие от документи, удостоверяващи размера на 

застрахователната стойност; 
2. При притежаване на земеделски земи - копие от документи, удостоверяващи стойността на земеделски земи – по 

Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени; 

3. Копие от документи, удостоверяващи имуществено състояние и материално положение; 

V. Адресна регистрация 

1. Копие от документ/и за самоличност на всички членове на семейството/домакинството; 
2. Копие от документ/и за настоящ адрес на всички членове на семейството/домакинството; 

3. Копие от удостоверение за адресна регистрация от ІІ-ро РПУ, ул.”Васил Априлов” – гр. Пловдив. 

VІ. Жилищно състояние и условия при които живее семейството към момента на представяне на декларацията 
- копие от документ, удостоверяващ собствеността и състоянието на обитаваните помещения, Заповед по реда на 

чл. 195 от ЗУТ, нотариално заверен договор за наем, настанителна заповед и други; 

VІІ. Данни за родителите на деклараторите: 
– документи, удостоверяващи имотното състояние на родителите на деклараторите, копия: от нотариален акт, 

делбен протокол, съдебно решение, договор и други документи за собственост; 
- при починали родственици – удостоверение/я за наследници, документи за собственост на недвижими имоти на 

починалите родственици /копия: от нотариален акт, делбен протокол, съдебно решение, договор, удостоверение за 
декларирани данни от ТДД и други документи за собственост/; 

VІІІ. Данни за предишни картотеки: копие от входящ номер и дата. 
ІХ. Копие от квитанции за платени консумативи: за платен наем за общинско жилище, ел. енергия, телефон, ВиК и 

други; 

Х. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата в декларацията по чл. 27 от НУРУЖННОЖП. 


