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Вх. № …………………………/………………. 20……..….. год. 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

М О Л Б А   –  Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.23 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ 
 

1. От……………………………………………………………………………………………….. ЕГН………………...….……………… 
                 /собствено, бащино и фамилно име; наименование на предприятието/ БУЛСТАТ………...………………… 
адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/адрес на местоживеене на лицето/ 

представяно от …………………………………………………………………………….. ЕГН…………………………………….. 
        /собствено, бащино и фамилно име на представляващия/ 

2. и ………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………………………………. 
               /собствено, бащино и фамилно име; наименование на предприятието/ 

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                /адрес на местоживеене на лицето/ 

3. и ………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………………………………. 
              /собствено, бащино и фамилно име; наименование на предприятието/ 

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                   /адрес на местоживеене на лицето/ 

/адрес на местоживеене на лицето/ 

4. и ………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………………………………. 
             /собствено, бащино и фамилно име; наименование на предприятието/ 

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                  /адрес на местоживеене на лицето/ 

/адрес на местоживеене на лицето/ 
5. и ………………………………………………………………………………………………… ЕГН……………………………………. 
            /собствено, бащино и фамилно име; наименование на предприятието/ 

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                  /адрес на местоживеене на лицето/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
Декларирам/е в качеството си на данъчнозадължено/и лице/а, че имот с партиден номер 
№…………………………………, представляващ/вид на имота-земя,сграда/………………………………………, 
находящ се на адрес: гр./с/……………………………………….……., общ……………………………………………......... 
обл. ………………………………………… ул. ……………………………………………………………………………………………. 

 няма да се използва целогодишно през ….......................................................... година, не е деклариран 

като основно жилище /чл.23/ 

 имотът е незастроен /чл.23/ 

 ще извършвам самостоятелна дейност на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци, за което прилагам следния документ/служ.бележка,договор, 
Споразумение с Регионално депо - /чл.23/ 
 

Декларацията се приема, но поражда последици само когато всички съсобственици, ползватели или 
концесионери на имота са я подписали. Същата се подава в срок до 31 октомври на предходната 
година. За неверни данни се носи отговорност по чл.225 и чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
     Подпис на декларатор/ите:1…..………………………………….............................. 

               2……………………………………………………………. 

Дата: ……………………………………г.          3………………………..................................................... 


