Приложение
към чл. 22, ал.2

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ / ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. от ……………………………………………………….ЕГН:……………………………………
собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето

адрес………………………………………………………………………………………………….
адрес на местоживеене на лицето

2. и...……………………………………………………….ЕГН:……………………………………
собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето

адрес………………………………………………………………………………………………….
адрес на местоживеене на лицето

3. и...……………………………………………………….ЕГН:……………………………………
собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето

адрес………………………………………………………………………………………………….
адрес на местоживеене на лицето

4. и...……………………………………………………….ЕГН:……………………………………
собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето

адрес………………………………………………………………………………………………….
адрес на местоживеене на лицето

телефон за връзка……………………………………..
Господин кмет,
В качеството ми на собственик (съсобственици),ползвател на имот с партиден № …………,
представляващ …………………………, находящ се в гр. Дупница на адрес
……………………………………………………………………………………………….
жк, ул, бл., вх., ап., ет.
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ДЕКЛАРИРАМ (ДЕКЛАРИРАМЕ), че
1. Имота няма да се използва през цялата ……………………………………… г.
2. В имота няма открити партиди за електроенергия и В и К / има открити партиди за:
електроенергия №……………………………. и за В и К № …………………………………
3. Давам съгласие длъжностни лица от общинска администрация Дупница да извършват
проверки за движение на показателите по горните партиди.
4.За имота има сключен договор за извършване на дейностите по чл.14 от Наредбата………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
/посочва се номер на договора, датата на сключване,валидността и фирмата изпълнител/
Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни данни в
настоящата декларация.

Дата……………..

Подпис
на деклараторите: 1………………………
2……………………...
3………………………
4………………………

От кого се подава – от собствениците на имоти, находящи се на територията на гр.
Дупница, които отговарят на изискванията на чл. чл.22, ал.2 от Наредбата за определянето
на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община
Дупница.
Срок за подаване – Декларацията се подава от 01 октомври 31 октомври на
предходната година, с изключение на случаите, в които имотът е придобит през текущата
година, като в този случай декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването /чл.22, ал.2 от Наредбата/.
Къде се подава – В деловодството на Община Дупница.
Указания за попълване на декларацията:
1. Попълват се имената и ЕГН на декларатора-физическо лице.
2. За чужди граждани, които нямат ЕГН - личен номер на чужденеца или
осигурителен номер.
3. Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице за обратна връзка.
4. Попълва се ЕГН / личен номер на чужденеца или осигурителен номер / на
представителя или пълномощника.
5. Попълва се последователно – партидният номер на имота, вида на имота /
апартамент, ателие и др. /, точният адрес на имота, годината за която се отнася.
6. Задължително се попълват номерата на откритите партиди за електроенергия и В и
К, в случай, че такива не съществуват, се подчертава няма открити партиди.
7. Декларацията се подписва от декларатора/ите.
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