
 

ОБРАЗЕЦ С1 

  

Вх.№/Дата 
ДО 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  

ГР: ..........................:.. 

ОБЛАСТ:................. 

ЕКАТТЕ : ................ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 69, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 376 от ЗСПЗЗ за 
стопанската година от 01.10. 200... г. до 01.10.200... г. 

от .............................. ........................................................................ 
/ име - собствено, бащино, фамилно на собственика / наследника / 

номер от НДР 
ЕГН/ЛНЧ І І І І І І І І І І  БУЛСТАТ  
ЕГН/Л Н Ч или дата на раждане на чужд гражданин /      ' --------------------------------  

л.к/л.п. серия  /№.......................издаден от МВР ....................... на ...... / ..........  г. 

постоянен адрес: п.к.........................................................................тел ........................  

чрез ............................................................................................................................... 
/ име - собствено, бащино, фамилно на пълномощника / 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
ЕГН 

л.к / л.п. серия /№ .................... издаден от МВР ........................на ............./ .......... г. 

постоянен адрес: п.к ......................................................................тел ....... \ .............. 

пълномощно: № ................................ , заверено на....................... от ...........................  

като ................................................................................................................................  
/ЕТ, търговско дружество, кооперация и др. юридическо лице/ 

собственик/наследник/пълномощник/ на земеделска земя в землището на 

гр./с./ .................................. общ.......................................обл........................................, 

по преписка вх. № ................ / ...............на ПК/ОСЗ/ гр. ............................................ 

или документ за собственост,   както следва: 



ОБРАЗЕЦ С 1 
 
 

вх. № ………..………………… дата ……………………………. 
 

Декларация по чл. 69, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б от ЗСПЗЗ 
 

№ 
по 
ред 

Номер 
на 

имота 
от КВС 

Площ 
на 

имота 
категория 

Начин 
на 

трайно 
ползване 

местност 
Предпочитана 
форма на 

стопанисване 

Основание 
за 

придобиване 
на право на 
собственост 
– документ 

за 
собственост 

1 2 3 4 5 6 6 8 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 
гр. …………………………………..     
         Декларатор: …………............... 
дата: ………………………. 20…..г.                /подпис/ 
 
Забележка: преди попълване прочетете указанията. 
Образецът на декларацията е утвърден от Министъра на земеделието и храните. 
Декларацията се разпространява безплатно. 



ОБАЗЕЦ С1 

ОБЩИ    УКАЗАНИЯ 

1. Декларацията се подава до общинската служба по земеделие /ОСЗ/    по 

местонахождение на имотите. 

2. Декларацията се подава за стопанската 200… - 200… година. 

3. Вх. №, датата и ЕКАТТЕ се попълват от ОСЗ веднага при постъпване на декларацията. 

4. Срок за подаване на декларацията е 31 юли на всяка календарна година, съгласно чл. 69, 

ал. З от ППЗСПЗЗ. 

5. Декларацията се подава лично, чрез пълномощник или по пощата. 

6. Декларация, подадена от един упълномощен наследник на починал собственик, ползва 

всички наследници. 

7. Декларацията се подава за една стопанска година - периода от 1 октомври на текущата 

година до 1 октомври следващата година. 

8. При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване 

собствениците подават декларация в едномесечен срок. 

9. Неподаването на декларация се счита за липса на промяна в първоначално декларираните 

обстоятелства. 

УКАЗАНИЯ  ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА 

ДЕКЛАРАЦИЯТА 

1. В декларацията се описват всички притежавани имоти: с възстановена собственост 

и придобитите на друго основание чрез покупка, дарение, наследяване и пр. 

2. Чуждите граждани попълват в декларацията на мястото записано с ЕГН/ЛНЧ 

личния номер на чужденеца или при липса - датата на раждане/. 

3. В графа 2 се попълва № на имота, съгласно влязлото в сила решение на ПК /ОСЗ/, 

нотариален акт, документ за собственост с издадена скица. 

4. В графа 5 се попълва начинът на трайно ползване, съгласно състоянието на имота, 

към момента на подаване на декларацията /нива, ливада, трайни насаждения, изоставена нива и др./, 

а когато не е известно - според документа за собственост. 

5. В графа 7 се описва предпочитаната форма на стопанисване: 

   - индивидуална 

  - по договор за наем или аренда 

  - предоставена на кооперация с договор за ползване 

  - за съвместна обработка и други 
ч- 

6. В графа 8 се попълва №/дата на влязло в сила решение на ПК/ОСЗ/, №/дата на 

нотариалния акт или друг документ за собственост, а като основание за придобиване съответно се 

вписва покупка, дарение, делба, по наследство и пр. 

Образецът на декларация е утвърден от министъра на земеделието и храните. 

Декларацията се разпространява безплатно. 


