
  

 

 
Образец на декларация по чл. 23, ал.2 от ЗПП

      

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 23, ал.3 от Закона за правната помощ 

 

От…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 
(посочва се името на лицето, което подава декларацията, както и неговото процесуално качество) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯ, 

Декларирам следните обстоятелства, въз основа на които моля да ми бъде предоставена 

правна помощ. 

І. ДОХОДИ НА ЛИЦЕТО ИЛИ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО 
На кандидата: …………………………………………………………………………………………. 

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

На съпруг/съпруга: …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

На други членове от семейството: …………………………………………………………………. 

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

 

ІІ. ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ  
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
ІІІ. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

1. ……………… / женен, неженен, омъжена, неомъжена, вдовец (вдовица), разведен(а) / 

2. Съпруг(а) ...………….......................................................................................................... 

3. Брой деца до 18 години, спрямо които упражнявам родителски права и/или издържам -

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

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

ІV. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ  
……………………………………………………………………………………………………………

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

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ  

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

VІ. ВЪЗРАСТ           …………………………… 
 

 VІІ. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

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

 Запознат съм с наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни 

обстоятелства. 

Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства да уведомя съда.

                                                                 

                    Декларатор: 



  

 

 

Указания за попълване на декларацията по чл. 23, ал.3 от ЗПП 

 

І. ДОХОДИ НА ЛИЦЕТО ИЛИ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО – вписва се 

информация относно това колко членно е семейството на молителя, както и какви 

доходи получават; посочват се всички доходи на всички членове от семейството от 

парични и предметни награди, от игри, състезания и конкурси;  трудови 

възнаграждения;  различни от трудовите; лихви; доходи от наем или друго 

предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество; възнаграждения по 

договори за франчайз и факторинг; авторски и лицензионни възнаграждения; 

възнаграждения за технически услуги; възнаграждения по договори за управление и 

контрол на предприятия; стипендии за обучение в страната и чужбина; доходи от 

осигуряване и от застраховане. 

ІІ. ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ – вписва се информация относно наличните 

активи и пасиви – собственост и други вещни права, върху недвижими имоти; 

притежавани моторни превозни средства; банкови влогове и депозити; задължения към 

кредитни институции и трети лица. 

ІІІ. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – вписва се информация относно семейния статус на 

молителя, както и кой осигурява физическото и материално съществуване на 

семейството; посочва се също дали са налице задължения за издръжка, както и приходи 

от издръжка. 

ІV. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ – вписва се информация относно 

здравословното състояние на лицето – претърпени травми, болести, разходи за лечение 

и медикаменти. 

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ – вписва се информация относно трудовия статус на лицето – 

работи ли, по силата на какъв трудов договор, при какво работно време, къде се намира 

мястото на работа и т.н. 

VІ. ВЪЗРАСТ – вписва се информация относно възрастта на молителя. 

VІІ. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – вписва се информация относно други 

обстоятелства, които молителят може да приеме за важни при разглеждане на молбата 

му. 

 

 

 

 


