ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ

по
чл.20а
от
Закона
за
влизането,
пребиваването и напускането на Република
България на гражданите на Европейския съюз,
които не са български граждани и членовете на
техните семейства

відповідно до статті 20а Закону про в'їзд,
проживання та виїзд з Республіки Болгарія
громадян Європейського Союзу, які не є
громадянами Болгарії та членів їх сімей

Долуподписаният/ат…………………………………
………………, роден/а на …................. в
..…………...................,
гражданство
………………………..
с
ЕГН/ЛНЧ/ЛН
…………………… с документ за самоличност
………………….., издаден на …………….. от
…………….. , валиден до ………………, с адрес
…………………………………………………………
………………………..

Я (ПІБ), …………………………………,
дата народження ………………………….................
у (місце народження) ..…………...........................,
громадянин/-ка ………………………..
паспорт (серія, №) …………………… орган, що
видав ……………….. дійсний до ………………… ,
та з місцем реєстрації у: (адреса)
……………………………………………………………
……………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

ДЕКЛАРИРАМ

ЗАЯВЛЯЮ

в качеството ми на собственик/ци на имот,
находящ се на адрес: населено място
………………..,кв. ............................
бул./ул.............................................N........, бл. …..
вх..............................ап.............................ет...........
................ с площ...........съм съгласен/ни
следните лица:

в якості власника (-ів) нерухомості, розташованої
за адресою:
місто/село …..………………..………………..,
район .....................................................,
бул./вул............................................., N.............,
корпус..……..…….., під’їзд ..............................
кв............................. поверх ........... з
площею……………м2 я погоджуюсь, що наступні
особи:

1.Имена:………………………………………………
………….; Дата на раждане: ……………...; 1. ПІБ:
Гражданство: …………………; Номер на паспорт: ………………………………………………………….;
………………, Валиден до: ………………
Дата народження: ………………;
Громадянство:…………………;
2.Имена:……………………………………………… Номер паспорта: ………………,
………….; Дата на раждане: ……………...;
Діє до: ………………
Гражданство: …………………; Номер на
паспорт: ………………, Валиден до:
2. ПІБ:
………………
………………………………………………………….;
Дата народження: ………………;
3.Имена:……………………………………………… Громадянство:…………………;
………….; Дата на раждане: ……………...; Номер паспорта: ………………,
Гражданство: …………………; Номер на паспорт: Діє до: ………………
……………………, Валиден до: ………………

4.Имена:………………………………………………
………….; Дата на раждане: ……………...;
Гражданство: …………………; Номер на паспорт:
……………………, Валиден до: ………………

3. ПІБ:
………………………………………………………….;
Дата народження: ………………;
Громадянство:…………………;
Номер паспорта: ………………,
Діє до: ………………

5.Имена:………………………………………………
………….; Дата на раждане: ……………...;
Гражданство: …………………; Номер на паспорт: 4. ПІБ:
……………………, Валиден до: ………………
………………………………………………………….;
Дата народження: ………………;
6.Имена:……………………………………………… Громадянство:…………………;
………….; Дата на раждане: ……………...;
Номер паспорта: ………………,
Гражданство: …………………; Номер на
Діє до: ………………
паспорт: ……………………, Валиден до:
………………
5. ПІБ:
………………………………………………………….;
Да бъдат адресно регистрирани и да ползват
Дата народження: ………………;
горепосочения имот
Громадянство:…………………;
Номер паспорта: ………………,
1.възмездно по силата на договор за наем или Діє до: ………………
2.безвъзмездно.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР/И.......................................

6. ПІБ:
………………………………………………………….;
Дата народження: ………………;
Громадянство:…………………;
Номер паспорта: ………………,
Діє до: ………………
Будуть прописані за вищевказаною адресою та
будуть користуватися цим майном
1. за вартістю, вказаною у договорі оренди або
2. безоплатно.
Мені відомо про кримінальну відповідальність за
статтею 313 Кримінального кодексу за
декларування неправдивих даних.
ДЕКЛАРАТОР/И.......................................

