
               2300 Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

       
  

 
ДО КМЕТА 
НА ОБЩИНА  ПЕРНИК                     
   
 
 

МОЛБА -  ДЕКЛАРАЦИЯ 
За отпускане на еднократни помощи от „Специален фонд за социални помощи” 

от бюджета на Община Перник 

 

От ……………………………………………………………………………………………………… 

ЕГН………………………………….,л.к…………………………,изд. на …………………………  

от ………………………………………………………………………………………………………. 

Постоянен адрес : гр. (с. )…………………………. Община ………………………….……….. 

ж.к/кв………………………….ул……………………………………………….№……...………….. 

бл……..,вх……..,ет……,ап……..,тел.за връзка………………………………………………….                                                    

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г–ЖО  КМЕТ, 

 

Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ от „Специален фонд за 

 социални помощи”. 

 

І.    МОТИВИ: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

                               /излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ/ 

 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
  



ІІ.  ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Семейно положение                                                        

Лични данни Декларатор Съпруг (съпруга) 

1 2 3 

Име  

 

 

Презиме  

 

 

Фамилия  

 

 

ЕГН  

 

 

Семейно 

положение 

  

Л.К. № 

издадена на 

от 

  

Настоящ адрес  

 

 

 

Социална 

група 

o Работещ 

o Пенсионер 

o Безработен 

o Учащ се 

o Друго 

 

o Работещ 

o Пенсионер 

o Безработен 

o Учащ се 

o Друго 

 

Здравословно 

състояние 

o Здрав 

o С ЛКК 

o С ТЕЛК/НЕЛК 

 

o Здрав 

o С ЛКК 

o С ТЕЛК/НЕЛК 

 

 

2. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до 

придобиване на средно образование или професионално образование, но не повече от 20-

годишна възраст), несключили граждански брак и те са: 

 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен 

адрес 

Родствена 

връзка с 

декларатора 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



3. Съжителствам със следните лица: 

 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен 

адрес 

Родствена 

връзка с 

декларатора 

 

 

    

 

 

    

 

4. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен лица) през предходния 

месец са:  

Общо .............................................. лв.  

В това число от:  

1. Трудова дейност        ………………............. лв.  

2. Продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество   ..…………….............. лв.  

3. Продажба на акции, дялове и други участия в търговски  

дружества и други форми на собственост     ……………….............. лв.  

4. Наем, рента и аренда        ……………….............. лв.  

5.Ддивиденти и доходи от дялово участие     ……………….............. лв.  

6.Премии и награди от спортни състезания     ……………….............. лв.  

7. Обезщетения и помощи       ……………….............. лв.  

8. Пенсии          ……………….............. лв. 

9. Стипендии         ……………….............. лв.  

10. Присъдени издръжки       ……………… ............. лв.  

11. Други доходи         ……………….............. лв.  

 
ІІІ.   Необходими документи :  

1. Молба – декларация по образец. 

22..  Служебни бележки за шестмесечните доходи на членовете на семейството издадени от 

местоработата им, а за пенсионери  - издадени служебни бележки от НОИ.  

3. Служебна бележка от Дирекция „БТ” за безработни и членове на семейства. 

4. Служебна бележка или удостоверение от РЗОК за платено пълно  или частично от тях  

лечение, терапия и медицински изделия. 

5. Медицински документи – решения от ТЕЛК, направления, епикризи от болничен престой и 

лечение, решения от ЛКК, документ за назначена медикаментозна терапия и др ..  

6. Разходни финансови документи, удостоверяващи заплатени медицински услуги, 

медикаменти и медицински изделия /фактури придружени с касов бон, банкови преводи и 

др./ 

7. Служебна бележка от ДСП за отпуснати помощи. 

8. При необходимост могат да се изискат и други документи. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази,  нося наказателна и гражданска 

отговорност. 

Давам съгласието си, личните ми данни да се ползват при включването ми в списък, 

както и в други документи за получаване на еднократна социална помощ. 

 

Дата…………….                                                         Подпис………………. 
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