
ЗАЯВЛЕНИЕ за закупуване на жилища в област Бургас 
 

Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

                                                                         По чл.10, ал.1 от Наредба за продажба на жилища, ателиета 

и гаражи от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, които се намират в населени места, в които няма 

структури на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

Българската армия 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР „БУРГАС” 

В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА  

ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА - ВАРНА” 

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

ГР. БУРГАС, П.К. 8000 

Ж.К. „ИЗГРЕВ”, БЛ. № 53, ПАРТЕР  

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От ....................................................................................................................................................., 
(име, презиме и фамилия) 

живущ /а/ в гр. ................................................., ж.к. /ул./ ............................................................№........., 

блок .............., вх. ............., етаж ............, ап. № .............., ЕГН .................................................,                            

л. к. № .........................................., издадена от ............................................ на .................................... г. 

Моля, да ми бъде продаден недвижими имот - частна държавна собственост от жилищния 

фонд на Министерството на отбраната, находящ се в ............................................. 

....................................................................................................................................................................... 

Семейството ми се състои от: 

№ Име, презиме и фамилия ЕГН Родство Месторабота Местоживеене 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Имам качество да бъда купувач, тъй като съм ..................................................................  
(военнослужещ, цивилeн служител от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от 

Българската армия, офицер от резерва, пенсионер) 

 

-1- 

 

 

 



  

 

Прилагам /ненужното се зачертава/: 

      1. Удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси /по 

личния състав/ за потвърждаване на местоработата /местослужене/ и стажа /прослужено време/ в 

Министерството на отбраната или удостоверение за прекратяване на правоотношенията за 

изпълнение на военна служба /служебни/трудови правоотношения с МО/. 

2. Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, 

ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС. 

      3. Декларация във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за продажба на жилища, ателиета и 

гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, 

в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и на Българската армия (само за наематели). 

4. Заповед за настаняване (само за наематели) - надлежно заверена, че е в сила към 

датата на подаване на заявлението. 

5. Удостоверение за декларирани данни от Общинска данъчна служба (за всеки член 

от семейството по постоянен и настоящ адрес). 

6. Документ за притежаване на собственост върху недвижим имот. 

7. Допълнителни документи: ...............................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

гр. ..................................   С уважение: 

 

.................... 2015 г.       /........................................................../ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ за закупуване на жилища в областите Разград и Търговище 

Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

                                                                         По чл.10, ал.1 от Наредба за продажба на жилища, ателиета 

и гаражи от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, които се намират в населени места, в които няма 

структури на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

Българската армия 

 

ДО 

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР „ШУМЕН” 

В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА  

ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА - ВАРНА” 

КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

ГР. ШУМЕН, П.К. 9700 

БУЛ. „МАДАРА” № 13 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От ....................................................................................................................................................., 
(име, презиме и фамилия) 

живущ /а/ в гр. ................................................., ж.к. /ул./ ............................................................№........., 

блок .............., вх. ............., етаж ............, ап. № .............., ЕГН .................................................,                            

л. к. № .........................................., издадена от ............................................ на .................................... г. 

Моля, да ми бъде продаден недвижими имот - частна държавна собственост от жилищния 

фонд на Министерството на отбраната, находящ се в ............................................. 

....................................................................................................................................................................... 

Семейството ми се състои от: 

№ Име, презиме и фамилия ЕГН Родство Месторабота Местоживеене 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Имам качество да бъда купувач, тъй като съм ..................................................................  
(военнослужещ, цивилeн служител от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от 

Българската армия, офицер от резерва, пенсионер) 
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Прилагам /ненужното се зачертава/: 

      1. Удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси /по 

личния състав/ за потвърждаване на местоработата /местослужене/ и стажа /прослужено време/ в 

Министерството на отбраната или удостоверение за прекратяване на правоотношенията за 

изпълнение на военна служба /служебни/трудови правоотношения с МО/. 

2. Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, 

ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗДС. 

      3. Декларация във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за продажба на жилища, ателиета и 

гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, 

в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и на Българската армия (само за наематели). 

4. Заповед за настаняване (само за наематели) - надлежно заверена, че е в сила към 

датата на подаване на заявлението. 

5. Удостоверение за декларирани данни от Общинска данъчна служба (за всеки член 

от семейството по постоянен и настоящ адрес). 

6. Документ за притежаване на собственост върху недвижим имот. 

7. Допълнителни документи: ...............................................................................................  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

гр. ..................................   С уважение: 

 

.................... 2015 г.       /........................................................../ 
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Приложение № 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

          По чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба за продажба на жилища, 

ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството 

на отбраната, които се намират в населени места, в които 

няма структури на Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и на Българската армия 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

за гражданско, семейно и имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

 

Долуподписаните: 

 

1.  ........................................................................................................................................ и 
(име, презиме, фамилия) 

 

2.  ....................................................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия)

 

с настоящето 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М (Е):  

 

  

I. ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: 

 

1. Аз, .............................................................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) 

съм гражданин на Република България, постоянно живея в Република България и съм с 

постоянен адрес гр. ........................................................, обл. .................................................... ул. 

/ж.к./ .................................................................. № ......., бл. ........, вх. ......., ет. ......., ап. .......,  

с настоящ адрес гр. ................................................, обл. .......................................... ул. /ж.к./ 

................................................................... № ......., вх. ......., ет. ......., ап. .......; тел. ...................... 

 

2. Аз, ..............................................................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) 

съм гражданин на Република България, постоянно живея в Република България и съм с 

постоянен адрес гр. ........................................................, обл. .................................................... ул. 

/ж.к./ .................................................................. № ......., бл. ........, вх. ......., ет. ......., ап. .......,  

с настоящ адрес гр. ................................................, обл. .......................................... ул. /ж.к./ 

................................................................... № ......., вх. ......., ет. ......., ап. .......; тел. ...................... 
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II. СЕМЕЙНО СЪСТОЯНИЕ: 
 

 1. Аз съм /женен; неженен; вдовец; омъжена; неомъжена; вдовица/.......................................
  

 От кога .................................., с документ ..................................................., № ............................ 

Съпруга (та) ми ...................................................................................... с ЕГН ........................ е с  

постоянен адрес гр. ........................................................, обл. .................................................... ул. 

/ж.к./ .................................................................. № ......., бл. ........, вх. ......., ет. ......., ап. .......,  

с настоящ адрес гр. ................................................, обл. .......................................... ул. /ж.к./ 

................................................................... № ......., вх. ......., ет. ......., ап. .......; тел. ..................... 

  

2. Семейството ми се състои от: 

Име, презиме и фамилия на членовете 

на семейството 
ЕГН родство Месторабота 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

III. ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ: 
 

 1. Аз(ние) и членовете на семейството ми (ни) притежавам(ме) следното имущество: 

Вид на притежаваното имущество Местонахождение На името на: 

1. Жилище (идеална част) годно за постоянно 

обитаване 
  

2. 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

  

3. 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

  

4. Вила (идеална част) годна за постоянно 

обитаване 
  

 

IV. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: 
 

 Аз и членовете на семейството ми сме (не сме) прехвърляли жилище или вила, годни за 

постоянно обитаване на други лица, освен на държавата или общината 

Вид на прехвърляния имот Местонахождение 

1.  

2.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите, когато деклараторът или членовете на семейството му са прехвърляли 

жилищен имот на държавата или общината, или са прекратили съсобственост върху недвижим 

имот, към молбата се представя и копие на нотариалния акт или документа за прекратяване на 

съсобствеността (съдебно решение, спогодба). 

 

V. Закупувал съм (закупували сме) или не съм закупувал (не сме закупували) жилище 

(гараж) от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба 

на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се 

намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с 

Постановление на Министерския съвет № 193 от 8 септември 2010 г. 

 

 VI. По смисъла на § 1 , т. 3 от Валутния закон съм (сме) или не съм (сме) чуждестранно 

лице. 

 

 VII. По смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не дължа 

(не дължим) публични държавни и общински задължения. Нямам(е) непогасени публични 

държавни и общински задължения. 

 

 Известно ми (ни) е, че нося (носим) наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Т О Р (И) : 

1. ..................................................................  2. .................................................................. 

л.к. № .........................................................  л.к. № ......................................................... 

изд. на ........................................................  изд. на ........................................................ 

от МВР - ....................................................  от МВР - .................................................... 

ЕГН ..........................................................  ЕГН .......................................................... 

Дата: .....................................................  Дата: ..................................................... 

Подпис: .....................................................  Подпис: ..................................................... 
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Приложение № 4 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

По чл. 10, ал. 2, т. 3 от Наредбата за продажба на 

жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на 

Министерството на отбраната, които се намират в 

населени места, в които няма структури на 

Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

Българската армия 

 

У  Д  О  С  Т  О  В  Е  Р  Е  Н  И  Е 

 

    От ............................................................................................................................. 
/административната структура; поделение/ 

гр. /с/ ........................................ обл. ................................................... издава настоящото 

  в уверение на това, че ....................................................................................................... 
/ име, презиме, фамилия; звание, длъжност/ 

е назначен/а/ на военна служба (трудово /служебно/ правоотношение) със 

заповед/договор № ....................................... от ...................................... г. 

 

Към ................................... г. същият/същата/ има прослужени ................... 

(………………………......................) години, ............. (…………….…………..............) 

месеца и .......... (………………………..............) дни и продължава да служи /работи/ 

в Министерството на отбраната. 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: ………………......………. 
 

         /.........................................../ 
Изх./Рег./ №               /                                год. 

 
 

Забележка: При определяне на прослуженото време на военнослужещите и на освободените от 

военна служба се взема предвид действително прослуженото време на военна служба в 

Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и в Българската армия без приравнения трудов стаж и срока на обучение във 

висшите военните училища. 



  

Приложение № 5 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
Във връзка с чл. 3, ал.2 от Наредбата за продажба на жилища, 

ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, които се намират в населени места, в които няма 

структури на Министерството на отбраната, структурите  на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската 

армия 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ОТ 

 

………………………………………………………………………………………………..........

. 

 

ЕГН…………………….., л.к. №.............................., изд.от МВР…………....…..... на …….. 

 

 Наемател на имот от жилищния фонд на Министерството на отбраната с адрес: ………… 

 

…………………..………………………………………………………………………………… 

  

 Запознат съм, че в случай, че не съм определен със заповед на министъра на 

отбраната за купувач на жилището, в което съм настанен под наем, същото ще освободя в 

срок до сключването на договора за продажбата му по реда на глава трета от Наредбата за 

продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и на Българската армия. 

 

 

 

гр. ……………….                                                             ДЕКЛАРАТОР: 

 

…………… 2015 г.       /...………………………………/ 

 

 



  

! Попълва се и се подава след обявяване на класирането на спечелилите кандидат-купувачи.  

           Приложение № 6 

ОБРАЗЕЦ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ОТ 

 

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

ЕГН……………………….., л.к. №.............................., изд.от МВР……………....…. на …………..… 

 

  Желая да закупя жилище/гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната по 

реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на 

Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

Българската армия, находящо се в: 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Запознат съм, че в жилището/гаража, което желая да закупя, има настанен наемател, 

чиито наемни правоотношения на основание чл.3, ал.2 от Наредбата за продажба на жилища, 

ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират 

в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия са запазени до 

сключването на договора за продажба на избрания от мен имот по реда на глава трета от същата 

наредба. 

 

Отказвам се от закупуване на жилище/гараж от жилищния фонд на Министерството на 

отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд 

на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

Българската армия, находящо се в: 

 

1.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.…………………………………………………………………………………………………………… 

  

гр……………..……                                                                     ДЕКЛАРАТОР: 

 
 

……………………2015 г.                                                                 /...……………………….…………/ 


