Вълчи дол

Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

Вх. №..………...................../................…..................
ДИРЕКЦИЯ „МДТНП”

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71, Т.1 ОТ ЗМДТ

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
1.от.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес:
..........................................................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

2.от.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес:
..........................................................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

3.от.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес:
..........................................................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

4.от.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес:
..........................................................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

5.от.................................................................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес:
..........................................................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

I.ДЕКЛАРИРАМ/Е в качеството си на задължено/и

лице/а за такса за битови

отпадъци, че недвижим имот с партиден №..........................................................................................,
представляващ ..........................................................., с адрес ............................................................................
(вид на имота)

(гр.(с.), ул., бл., вх., ет., ап.)

.............................................................................................................................................................................................
няма да се ползва през цялата ........................ година.
II.Давам/е изричното си съгласие да бъдат извършвани проверки от органите на
Общинска

администрация-гр.Вълчи

дол

за

установяване

истинността

на

декларираните обстоятелства.
III.Известно ми/ни е, че при констатирано ползване на имота таксата се заплаща в
пълен размер за цялата година и се налага глоба, а на юридическите лице и
едноличните търговци – имуществена санкция по ЗМДТ.
Дата:.............................

Подпис на декларатора/и:
1.............................................
2.............................................
3………………………………
4………………………………
5………………………………

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

